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Severští saňoví psi

Sekce 1



Aljašský malamut

 Původ: USA

 Kohoutková výška: M 60 – 66 cm F 55 – 61 cm

 Hmotnost: 30 – 40 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: silný a mohutně stavěný pes s
hlubokým hrudníkem a silným dobře osvaleným
tělem, hrdé držení těla, hlava vztyčená a oči hledí s
ostražitým zájmem a zvědavě, ocas je středně
nasazen a v základně plynule navazuje na linii
páteře, nesen nad hřbetem, dobře osrstěn a
připomíná chochol



Aljašský malamut

 Povaha: laskavý, přátelský, věrný, oddaný společník

 Využití: saňový pes a společník

 Srst: silná tvrdá krycí srst, hustá, mastná a vlnitá
podsada

 Barva: světle šedá přes střední odstíny šedé až po
černou, sobolí a odstíny sobolí až po červenou,
jediná jednotná povolená barva je celá bílá



Aljašský malamut

Predispozice k onemocnění: 

• DKK, DLK, LP

• Chondrodysplazie se 
Stomatocytózou

• Polyneuropatie

• Degenerace čípků a sítnice

• Hypotyreóza

• Katarakta

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Dysplazie sítnice

• Glaukom

• Alopecie-x

• Osteochondromatóza

• Deficit faktoru IX    
(hemofilie B)

• Myelodysplazie

• GDV



Zb. šedé



Zb. šedé



Zb. šedé



Grónský pes

 Původ: Grónsko

 Kohoutková výška: M 60 – 66 cm F 55 – 61 cm

 Hmotnost: 15 – 32 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: velmi silný polární špic, povolena
je variabilita ve velikosti, pokud nenarušuje
pracovní schopnosti a harmonii psa, krk je velmi
silný a poměrně krátký, trup je silný a kompaktní,
ocas vysoko nasazený, silný a huňatý



Grónský pes

 Povaha: temperamentnost, povahová pevnost,
neohroženost a neúnavnost

 Využití: saňový a společenský pes

 Srst: měkká a hustá podsada, krycí srst je tvořena
hustými, rovnými a pevnými pesíky, na končetinách
a na hlavě je srst poměrně krátká, na trupu delší a
bohatší

 Barva: každé zbarvení, jednobarevnost nebo
strakatost je povoleno s výjimkou albínů a jedinců
zbarvení merle



Grónský pes

 Predispozice k onemocnění:

• DKK

• PRA

• Katarakta



Zb. černé s pálením



Zb. černé



Zb. černé s pálením



Zb. černé s 
pálením



Samojed

 Původ: Severní Rusko a Sibiř

 Kohoutková výška: M 54 – 60 cm F 50 – 56 cm

 Hmotnost: 23 – 30 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: elegantní bílý arktický špic střední
velikosti, v celkovém vzhledu budí dojem síly,
vytrvalosti, šarmu, poddajnosti, důstojnosti
a sebevědomí, typický výraz, nazývaný „úsměv
samojeda“, je vytvářen kombinací tvaru a posazení
oka a mírně zvednutých koutků tlamy



Samojed

 Povaha: přátelský, otevřený, pozorný, živý pes, s velmi
slabým loveckým pudem, ne plachý ani agresivní

 Využití: saňový, hlídací a společenský pes

 Srst: bohatá, silná, pružná a hustá polární srst,
podsada krátká, jemná a hustá, krycí srst delší, hrubší
a rovná tvořící límec kolem krku a ramen, na zadní
straně stehen „kalhoty“, ochranná srst mezi prsty, srst
feny často kratší a s jemnější texturou než srst psa,
zvláštní povrchový lesk

 Barva: čistě bílá, krémová nebo bílá se světle hnědou



Samojed

Predispozice k onemocnění: 
• DKK, DLK, LP
• Progresivní retinální 

atrofie
• Dysplazie sítnice
• Okuloskeletální

dysplazie
• Distichiáza
• Katarakta
• Dystrofie rohovky
• Perzistentní pupilární 

membrána
• Primární glaukom

• Uveodermatologický
syndrom

• GDV
• Diabetes mellitus
• Hypotyreóza
• Glomerulopatie
• Stenóza pulmonální 

chlopně
• Alopecie
• Mazová adenitida
• Spinocelulární karcinom 

jazyka



Zb. bílé se světle hnědou



Zb. bílé se světle hnědou



Zb. čistě bílá



Zb. bílé se světle hnědou



Sibiřský husky

 Původ: USA

 Kohoutková výška: M 53,5 – 60 cm F 50,5 – 56 cm

 Hmotnost: M 20,5 – 28 kg F 15,5 – 23 kg

 Celkový vzhled: střední velikost, přiměřeně silná
kostra, vyvážené proporce, volnost a lehkost
pohybu, správná srst, hezká hlava a uši, správný
ocas a dobrá povaha

 Povaha: přátelský, milý a pozorný pes, poslušný
a horlivý, s jistou měrou rezervovanosti a
důstojnosti



Sibiřský husky

 Využití: saňový pes

 Srst: krycí srst středně dlouhá a bohatá, podsada
měkká a hustá

 Barva: všechny barvy od černé k čistě bílé, běžné
jsou různé typy znaků na hlavě, včetně mnoha vzorů,
které se u jiných plemen nevyskytují

 Poznámka: Oči mohou být hnědé nebo modré barvy, přijatelné
je každé oko jiné barvy nebo vícebarevné oko.



Sibiřský husky

Predispozice k onemocnění: 
• DKK, LP
• Juvenilní katarakta
• Dystrofie rohovky
• Progresivní retinální atrofie
• Nádor sítnice
• Primární glaukom
• Perzistentní pupilární 

membrána
• Uvoedermatologický

syndrom
• Chronická povrchová 

keratitida

• Hypotyreóza
• Tumor štítné žlázy
• Epilepsie
• Bronchiektázie
• Spontánní pneumotorax
• Dermatóza reagující na 

podávání zinku
• Alopecie
• Ektopický ureter
• Kryptorchismus



Zb. šedé



Zb. šedé



Zb. hnědé, modré oko



Zb. červené



Zb. červené



Severští lovečtí psi

Sekce 2



Finský špic

 Původ: Finsko

 Kohoutková výška: M 44 – 50 cm F 39 – 45 cm

 Hmotnost: 7 – 13 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: menší velikost, téměř čtvercový
rámec, štíhlý, šlachovitý pes s dobrým nesením
těla, ocas od kořene stočený kupředu těsně nad
tělem

 Povaha: živý, energický, odvážný a cílevědomý



Finský špic

 Využití: lovecký pes ohlašující zvěř štěkáním

 Srst: na těle dlouhá, pevně vztyčená na krku,
plecích a na hřbetě, na hlavě a končetinách je srst
krátká a přilehlá, podsada je krátká, měkká a hustá,
světlé barvy

 Barva: na hřbetě je srst červená nebo zlatorudá,
světlejší odstíny jsou uvnitř uší, na lících, hrdle,
hrudi, břichu, vnitřní straně končetin, na zadní
straně stehen a na ocase



Finský špic

 Predispozice k onemocnění:

• DLK, DKK, LP

• Hypotyreóza

• Katarakta

• Diabetes mellitus

• Idiopatická epilepsie

• Imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie

• Alopecie-X

• Pemfigus foliaceus



Zb. červené
Zdroj: Steiner, 2010



Karelský medvědí pes

 Původ: Finsko

 Kohoutková výška: M 54 – 60 cm F 49 – 55 cm

 Hmotnost: M 25 – 28 kg F 17 – 20 kg

 Celkový vzhled: středně velký špic s hustou srstí,
robustní, pevně stavěný

 Povaha: horlivý lovec, vyrovnaný, odvážný,
vytrvalý, sebevědomý



Karelský medvědí pes

 Využití: lovecký pes

 Srst: podsada je měkká a hustá, krycí srst hrubá a
rovná, delší srst se vyskytuje na krku, hřbetě a
zadní straně stehen

 Barva: černá, někdy matná nebo mírně dohněda,
velký počet jedinců má charakteristické bílé znaky
na hlavě, krku, hrudi, břichu a končetinách



Zb. černé s 
bílými znaky



Zb. černé s 
bílými znaky



Norbotenský špic

 Původ: Švédsko

 Kohoutková výška: M 43 – 47 cm F 40 – 44 cm

 Hmotnost: 12 – 15 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: malý špicovitý pes, dobře
vyvážený, s pevným a dobře vyvinutým svalstvem,
ostražitý, s vysoko nesenou hlavou, nebojácným
postojem a extrémní hbitostí



Norbotenský špic

 Povaha: bystrý, temperamentní a sebevědomý
pes s přátelskou povahou, pozorný a odvážný

 Využití: lovecký pes

 Srst: podsada jemná a hustá, pesíky tvrdé, krátké
a rovné, krycí srst přilehlá, různé délky

 Barva: čistě bílá, vždy s dobře ohraničenými
a rozmístěnými skvrnami všech odstínů červené
a žluté



Zdroj: Říha, 2009Zb. bílé shnědými skvrnami



Norský losí pes černý

 Původ: Norsko

 Kohoutková výška: M 46 – 49 cm F 43 – 46 cm

 Hmotnost: 16 – 22 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: typický špic, s kvadratickou
stavbou těla, s černou srstí přiléhající poměrně
těsně k tělu, špičatýma vztyčenýma ušima
a ocasem zatočeným nad hřbetem, hrdě nesený
krk, osvalený a atletický



Norský losí pes černý

 Povaha: nebojácný, energický, statečný

 Využití: pes pro lov losů

 Srst: delší hustá a hrubá krycí srst přiléhající k tělu,
podsada měkká, vlnovitá a černá

 Barva: zářivá černá, může být tolerováno trochu
bílé barvy na hrudníku a tlapkách



Norský losí pes černý

Predispozice k onemocnění:

• DKK, DLK, LP

• Degenerace sítnice

• Dysplazie sítnice 

• Katarakta

• Primární glaukom

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Distichiáza

• Alergie

• Hypotyreóza

• Chondrodysplazie

• Cysty mazových žláz

• Idiopatická epilepsie

• Renální glukosurie

• Diabetes mellitus



Zb. černé Zdroj: Říha, 2009



Norský losí pes šedý

 Původ: Norsko

 Kohoutková výška: M 52 cm F 49 cm

 Hmotnost: M 23 kg F 20 kg

 Celkový vzhled: typický špic, má kompaktní a
krátké tělo, kvadratická stavba, pružný, zdviženě
nesený krk a vztyčené uši, srst je silná a bohatá,
ocas je těsně zatočený nad hřbetem



Norský losí pes šedý

 Povaha: nebojácný, energický, statečný

 Využití: pes pro lov losů

 Srst: střední délky, hustá, hrubá a bohatá krycí srst
bez kadeří, jemná podsada

 Barva: šedá s černými konečky chlupů, světle šedá
podsada, světlejší „postrojový znak“ (cca 5 cm
široký pruh od kohoutku k lokti bez černých
konečků), tmavá maska (tmavší uši a přední část
tlamy, tmavá linie od oka k nasazení ucha)



Norský losí pes šedý

Predispozice k onemocnění:
• DKK, DLK, LP
• Chondrodysplazie
• Cysty mazových žláz
• Alergie
• Hypotyreóza
• Epilepsie
• Syndrom dráždivého 

střeva
• Juvenilní renální 

onemocnění
• Renální glukosurie
• Diabetes mellitus

• Osteogenesis imperfecta
• Katarakta
• Primární gaukom
• Perzistentní pupilární 

membrána
• Raná degenerace sítnice
• Dysplazie sítnice
• Distichiáza
• Entropium
• Luxace čočky
• Keratoakantom
• Skvamocelulární

karcinom



Zb. šedé



Zb. šedé



Norský lundehund

 Původ: Norsko

 Kohoutková výška: M 35 – 38 cm F 32 – 35 cm

 Hmotnost: M 7 kg F 6 kg

 Celkový vzhled: pes typu špice, malý,
obdélníkového formátu, pružný, poměrně lehce
stavěný

 Povaha: pozorný, energický, živý



Norský lundehund

 Využití: lov papuchalků na březích fjordů a pobřeží
moře

 Srst: hustá a hrubá, s měkkou podsadou. Krátká
na hlavě a přední straně končetin, bohatší v úrovni
krku, na zadní straně stehen a na ocasu

 Barva: červená až béžová, vždy v kombinaci s bílou
a černými špičkami chlupů, bílá s tmavými znaky



Norský lundehund

 Poznámka:

• Lundehund má na hrudních i pánevních končetinách o
jeden prst více než ostatní plemena, má mimořádně pružné
ramenní klouby a neobvykle pohyblivý krk (hlavu ohne
dozadu tak, že se dotkne zad).

• Navíc je schopen zakrýt si

ušním boltcem zvukovod tak,

aby mu do něj nevnikala voda.



Norský lundehund

 Predispozice k onemocnění: 

• DKK, DLK, LP

• Hypotyreóza

• Dědičná onemocnění oka

• Karcinom žaludku

• Gastroenteropatie

• Primární vrozená lymfangiektázie



Zb. červené s bílou



Zb červené s bílou



Zb. červené s bílou



Ruskoevropská lajka

 Původ: Rusko

 Kohoutková výška: M 52 – 58 cm F 48 – 54 cm

 Hmotnost: 20,4 – 22,7 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: středně velký pes působící
kvadratickým dojmem, osvalení je suché a dobře
vyvinuté, silná stavba kostry



Ruskoevropská lajka

 Povaha: vyrovnaná, s velmi dobře vyvinutým
čichem a smyslem pro vyhledání kořisti

 Využití: lovecký pes pro všestranné účely

 Srst: krycí srst tvrdá a rovná, podsada dobře
vyvinutá, hustá, měkká, bohatá a vlněná, srst tvoří
límec a na lícních kostech licousy, ochranná srst
mezi prsty

 Barva: černá s bílou nebo bílá s černou, může být
i celočerná nebo zcela bílá barva



Zb. černé s bílou



Zb. černé s bílou



Jämthund (Švédský losí pes)

 Původ: Švédsko

 Kohoutková výška: M 57 – 65 cm F 52 – 60 cm

 Hmotnost: 28 – 32 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: velký špic obdélníkového rámce
s čistými liniemi, silný, ale také čilý pes uměřené
postavy, tělo nesmí budit dojem nadměrné délky
ani nesmí být příliš těžké



Jämthund (Švédský losí pes)

 Povaha: odvážný a energický, ale zároveň i klidný
pes

 Využití: lovecký pes

 Srst: krátká, měkká, světlá podsada, krycí srst
přiléhá k tělu, na hlavě a na přední straně končetin
je srst hladká, delší na krku, hrudníku, ocase, na
stehnech a na zadní straně končetin

 Barva: světlejší nebo tmavší šedá, charakteristické
znaky: světle šedé nebo smetanové po stranách
tlamy, lících, hrdle, hrudi, břichu, nohách a pod
ocasem



Zb. šedé



Zb. šedé



Zb. šedé



Východosibiřská lajka

 Původ: Rusko

 Kohoutková výška: M 57 – 64 cm F 53 – 60 cm

 Hmotnost: 18 – 23 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: pes střední velikosti se silnou
a kompaktní kostrou, hlava je velká a velmi silná,
svaly jsou dobře vyvinuté, silná stavba kostí, více
výrazná u psů než u fen



Východosibiřská lajka

 Povaha: stálý a vyrovnaný pes, s velmi dobře
vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti
a vášní pro lov, nezávislý, přátelský, důvěřivý a milý
k lidem

 Využití: všestranný lovecký pes

 Srst: Krycí srst hrubá, hustá a rovná, podsada hustá,
měkká a vlnitá, srst na krku tvoří límec a na lících
tvoří licousy (delší u psů), ochranná srst mezi prsty

 Barva: černá s pálením, černá, černobílá, bílá a bílá se
znaky (strakáč)



Zdroj: Fogle, 2012

Zb. šedé



Západosibiřská lajka

 Původ: Rusko

 Kohoutková výška: M 55 – 62 cm F 51 – 58 cm

 Hmotnost: 18 – 23 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: pes střední až mírně větší velikosti,
dobré substance se silnou a suchou stavbou, psi
jsou větší než feny a jasně svalnatí, svaly jsou dobře
vyvinuté a kosti jsou silné



Západosibiřská lajka

 Povaha: klidný, vyrovnaný a aktivní pes s velmi
dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání
kořisti, ostražitý, citlivý, s vášní pro lov,
sebevědomý a ostražitý

 Využití: všestranný lovecký pes

 Srst: krycí srst hustá, tvrdá a rovná, podsada dobře
vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá, srst tvoří límec,
na lícních kostech licousy, mezi prsty ochranná
kartáčovitá srst



Západosibiřská lajka

 Barva: šedá s červeno-hnědou, červená
s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá
a červeno-hnědá ve všech odstínech, celobílá
nebo bílá se znaky

 Poznámka: Lajky se vyznačují vysokou stravitelností potravy,
feny hárají pouze jednou do roka a mají menší počet štěňat
(3 až 4).



Zb. šedé s červenohnědým odstínem



Zb. šedé s červenohnědým odstínem



Zb. šedé s červenohnědým odstínem



Zb. červené s červenohnědým odstínem



Severští hlídací psi a honiči

Sekce 3



Islandský ovčácký pes

 Původ: Island

 Kohoutková výška: M 43 – 49 cm F 39 – 45 cm

 Hmotnost: 12 – 18 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: robustní pes se vztyčenýma ušima,
ocasem vysoko nasazeným a zatočeným nad
hřbetem, jeho výraz je milý, inteligentní a veselý,
typický sebevědomý pes s živým temperamentem

 Povaha: vytrvalý a hbitý pastevecký špic, veselý,
přátelský, zvídavý, hravý a sebejistý



Islandský ovčácký pes

 Využití: pastevecký a společenský pes

 Srst:

• krátká – krycí srst poměrně hrubá, s hustou a měkkou podsadou,
srst je kratší na obličeji, temeni hlavy, uších a přední straně
končetin, delší na krku, hrudníku, na zadní straně stehen, ocas je
huňatý

• dlouhá – krycí srst je delší a poměrně hrubá, s hustou a měkkou
podsadou, srst je kratší na obličeji, temeni hlavy, uších a přední
straně končetin, delší za ušima, na krku, kohoutku, hrudníku, na
zadní straně, ocas je velmi huňatý

 Barva: plavá a červená v různých odstínech, od
krémové po rudohnědou, odstíny šedé, čokoládově
hnědá v různých odstínech a černá



Islandský ovčácký pes

 Predispozice k onemocnění:

• DLK, DKK, LP

• Entropium

• Perzistentní pupilární membrána

• Katarakta

• Dysplazie sítnice

• Hypotyreóza

• Kryptorchismus

• Distichiáza



Zb. krémové s dlouhou srstí



Zb. krémové s dlouhou srstí



Lapinkoira (Finský laponský pes)

 Původ: Finsko

 Kohoutková výška: M 46 – 52 cm F 41 – 47 cm

 Hmotnost: 20 – 21 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: menší, než středně velký pes,
masivní stavba těla, dlouhá a hustá srst, rychlý a
aktivní pes



Lapinkoira (Finský laponský pes)

 Povaha: inteligentní, odvážný, klidný, učenlivý,
věrný a přátelský

 Využití: ovčácký, hlídací a společenský pes

 Srst: dlouhá, především psi mají bohatou hřívu, na
hlavě a na přední straně končetin je srst kratší, vždy
je přítomna podsada, která je hustá a měkká

 Barva: všechny jsou povolené, základní barva musí
převládat



Lapinkoira (Finský laponský pes)

 Predispozice k onemocnění:

• DLK, DKK

• Katarakta

• PRA



Zb. černé s 
béžovými znaky



Zb. černé s 
béžovými znaky



Zb. černé s béžovými znaky



Lapinporokoira (Laponský ovčák)

 Původ: Finsko

 Kohoutková výška: M 48 – 54 cm F 43 – 49 cm

 Hmotnost: 27 – 30 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: špic střední velikosti, delšího těla
než je jeho kohoutková výška, pes je dobře
osvalený, viditelné pohlavní rozdíly, srst má
přizpůsobenou severskému klimatu



Lapinporokoira (Laponský ovčák)

 Povaha: učenlivý, klidný, přátelský, energický a
oddaný

 Využití: ovčácký pes pro pasení sobů

 Srst: střední nebo dlouhá krycí srst, rovná,
relativně odstávající od těla a hrubá, podsada je
jemná a hustá, srst je většinou bohatší a delší na
krku, hrudníku a na zadní straně stehen

 Barva: černá v různých odstínech, včetně šedavé
nebo tmavě hnědé



Zb. černé s bílými znaky



Zb. černé s 
bílými znaky



Zb. černé s bílými znaky



Norský buhund

 Původ: Norsko

 Kohoutková výška: M 43 – 47 cm F 41 – 45 cm

 Hmotnost: M 14 – 18 kg F 12 – 16 kg

 Celkový vzhled: typický špic, lehce pod střední
velikostí, kvadraticky stavěný, s pozorným
a upřímným výrazem, má vztyčené špičaté uši, ocas
nesen pevně zatočený nad hřbetem



Norský buhund

 Povaha: odvážný, energický a přátelský

 Využití: pastevecký, farmářský a ovčácký pes

 Srst: krycí srst silná, bohatá a tvrdá, podsada
měkká a hustá

 Barva: pšeničná, krémová (v rozmezí od světlé do
žlutavě červené, mohou být černě zbarvené
konečky chlupů) a černá

 Poznámka: Používá se na vyhledávání drog a v USA se používá
i jako asistenční pes pro nevidomé.



Norský buhund

 Predispozice k onemocnění:

• DKK, DLK, LP

• Katarakta

• Hypotyreóza



Zb. krémové
Zdroj: Verhoef-Verhallen, 2014



Švédský laponský pes

 Původ: Švédsko

 Kohoutková výška: M 45 – 51 cm F 40 – 46 cm

 Hmotnost: 20 kg (standard FCI hmotnost neuvádí)

 Celkový vzhled: typický špic, o něco menší
než střední velikosti, s hrdým nesením hlavy

 Povaha: živý, pozorný, milý a oddaný pes, velmi
chápavý, pracovitý, všestranný, snadno cvičitelný,
vytrvalý a odolný



Švédský laponský pes

 Využití: společenský a pastevecký pes pracující se
soby

 Srst: bohatá srst s podsadou, srst odstává od těla,
podsada je hustá a velmi jemně krepovitá, krátká
srst na hlavě a přední straně končetin, delší na
hrudním koši, zadní straně končetin a na ocasu,
huňatá, dlouhá a hustá na ocasu, kolem krku tvoří
límec, srst je odolná vůči počasí

 Barva: nejčastěji černá, bronzový odstín je obvyklý
jako „medvědí hnědá“ a její odstíny, mohou být
bílé znaky na hrudníku, tlapkách a špičce ocasu



Švédský laponský pes

 Predispozice k onemocnění: 

• Glykogenóza typu II

• Spinální muskulární atrofie



Zb. černé



Švédský vallhund

 Původ: Švédsko

 Kohoutková výška: M 32 – 35 cm F 30 – 33 cm

 Hmotnost: 9 – 14 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: malý, nízkonohý a statný, vzhled
a výraz ukazují na bdělého, ostražitého
a energického psa



Švédský vallhund

 Povaha: ostražitý, energický, nebojácný a pohotový pes

 Využití: pastevecký pes

 Srst: krycí srst středně dlouhá, tvrdá a pevně přiléhající 
k tělu, podsada měkká a velmi hustá

 Barva: šedá, šedohnědá, šedožlutá, červenožlutá nebo 
červenohnědá, světlejší srst na plecích  tzv. postrojové 
znaky a na lících, je vysoce žádoucí, bílá je povolená jen 
v podobě úzké lysinky na hlavě, malých skvrn na šíji 
nebo jako málo znatelný „obojek“



Švédský vallhund

 Predispozice k onemocnění: 

• DKK, DLK, LP

• Perzistentní pupilární membrána

• Katarakta

• Degenerace sklivce 

• Distichiáza

• Dysplazie sítnice

• Hypotyreóza

• Kryptorchismus

• Chybějící premoláry



Zdroj: Říha, 2009

Zb. šedohnědé



Evropští špicové

Sekce 4



Italský volpino

 Původ: Itálie

 Kohoutková výška: M 27 – 30 cm F 25 – 28 cm

 Hmotnost: 4 – 5 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: malý špic, velmi kompaktní,
harmonický, s dlouhou odstávající srstí, kvadratická
stavba těla



Italský volpino

 Povaha: velmi vázaný na své okolí a rodinu, velmi
temperamentní, živý, veselý a hravý

 Využití: hlídací a společenský pes

 Srst: hustá, velmi dlouhá, velmi rovná a odstávající

 Barva: čistě bílá nebo čistě červená, šampaňská je
přijatelná, ale nikoliv žádoucí, světle oranžový
odstín na uších je tolerován, ale je považován za
nedokonalost



Zdroj: Říha, 2009
Zb. čistě bílé



Německý špic

 Původ: Německo

 Celkový vzhled: pes s krásnou srstí, která díky
bohaté podsadě odstává od těla, zvlášť nápadný
je mohutný límec kolem krku připomínající hřívu
a huňatě obrostlý ocas hrdě nesený nad hřbetem,
hlava je podobná lišce s bystrýma očima,
zašpičatělýma malýma blízko sebe stojícíma
ušima



Německý špic

 Dělení dle velikosti:
Vlčí (Keeshond) 

• Výška: 43 – 55 cm
• Hmotnost: 25 – 30 kg (standard FCI hmotnost 

neuvádí)
• Barva: vlkošedá

Velký
• Výška: 42 – 50 cm
• Hmotnost: 17,5 – 18,5 kg (standard FCI hmotnost 

neuvádí)
• Barva: černá, hnědá a bílá



Německý špic

Střední

• Výška: 30 – 38 cm

• Hmotnost: 10,5 – 11,5 kg (standard FCI hmotnost 
neuvádí)

• Barva: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná

Malý

• Výška: 23 – 29 cm

• Hmotnost: 1,8 – 2,5 kg (standard FCI hmotnost 
neuvádí)

• Barva: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, jiná



Německý špic

Trpasličí (Pomeranian) 

• Výška: 18 – 22 cm

• Hmotnost: pod 2 kg (standard FCI hmotnost 
neuvádí)

• Barva: černá, hnědá, bílá, oranžová, vlkošedá, 
black-and-tan, jiná



Německý špic

 Povaha: ostražitý a živý pes, mimořádně fixovaný
na svého majitele, velmi učenlivý a lehce vychovatelný,
nedůvěřivý k cizím lidem, není bázlivý ani agresivní

 Využití: hlídací a společenský pes

 Srst: dlouhé, rovné, odstávající pesíky a krátká, hustá,
vatovitá podsada, krk a plece pokrývá hustá hříva, ocas
bujně osrstěný

 Barva: vlkošedá, černá, hnědá, bílá, oranžová, jiná -
krémová, creme-sable, orange-sable, black-and-tan
a strakoš (základní barva bílá, po celém těle černé,
hnědé, šedé nebo oranžové skvrny)



Německý špic

 Predispozice k onemocnění:

Keeshond

• DKK, DLK, LP

• Primární 
hyperparatyreóza

• Hypotyreóza

• Defekt srdečního 
septa

• Distichiáza
• Katarakta

• Atopická dermatitida
• Epilepsie

• Alopecie-X

• Juvenilní diabetes 
mellitus

• Močové kameny



Německý špic

 Predispozice k onemocnění:

Pomeranian

• DKK, DLK, LP, 

• Perzistentní ductus
arteriosus

• Aseptická nekróza 
hlavice stehenní kosti

• Hyperurikosurie

• Kolaps trachey
• Distichiáza

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Katarakta

• Degenerace sklivce

• Entropium



Německý špic

 Predispozice k onemocnění:
Pomeranian

• Progresivní retinální atrofie

• Hydrocefalus
• Nekrotizující meningoencefalitida

• Atlantoaxiální subluxace

• Chronické chlopenní vady
• Kryptorchismus

• Hypotyreóza

• Alopecie-X



Vlčí německý špic (Keeshond), zb. vlkošedé



Vlčí německý špic (Keeshond),  zb. vlkošedé



Vlčí německý špic (Keeshond),  zb. vlkošedé



Velký německý špic, zb. černé



Velký německý špic, zb. bílé



Střední německý špic, zb. černé



Střední německý špic, zb. krémové



Střední německý špic, zb. strakoš



Střední německý špic, zb. hnědé



Malý špic oranžový

Malý německý špic, zb. oranžové



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. black-and-tan 



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. strakoš



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. krémové



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. oranžové



Trpasličí německý špic (Pomeranian), zb. black-and-tan



Asijští špicové a příbuzná 
plemena

Sekce 5



Akita-inu

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška: M 64 – 70 cm F 58 – 64 cm

 Hmotnost: 35 – 50 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: velký pes, robustně stavěný, dobře
vyvážený s množstvím hmoty, sekundární pohlavní
znaky jsou silně patrné, ocas vysoko nasazený,
silný, nesen silně zatočený nad hřbetem, pes je
ušlechtilý, důstojný, rezervovaný, má silnou
konstituci



Akita-inu

 Povaha: vyrovnaný, věrný, učenlivý a chápavý

 Využití: společenský a doprovodný pes

 Srst: hrubá a rovná krycí srst, jemná a hustá
podsada

 Barva: červeno-béžová, sezamová, žíhaná a bílá

 Poznámka: Roku 1931 byla Akita prohlášena za národní
kulturní dědictví Japonska a byl zakázán její vývoz.



Akita-inu

Predispozice k onemocnění: 

• DKK, DLK, LP

• GDV

• Hypotyreóza

• Alergická dermatitida

• Ruptura předního 
zkříženého vazu 

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Porucha pigmentace 

duhovky

• Dysplazie sítnice

• Juvenilní polyartritida

• Primární glaukom

• Entropium

• Katarakta

• Progresivní atrofie sítnice

• Uveodermatologický
syndrom

• Pemfigus foliaceus

• Myasthenia gravis



Zb. červeno-béžové



Zb. červeno-béžové



Zb. žíhané



Americká akita

 Původ: Japonsko (vývoj v USA)

 Kohoutková výška: M 66 – 71 cm F 61 – 66 cm

 Hmotnost: standard FCI hmotnost neuvádí

 Celkový vzhled: velký pes robustní konstituce,
harmonický, celkově mohutný a silné kostry,
vyznačuje se širokou hlavou ve tvaru tupého
trojúhelníku s hlubokou tlamou, poměrně malýma
očima a vztyčenýma ušima směřujícíma kupředu,
ocas je mohutný a bohatě osrstěný, vysoko
nasazený a nesený nad hřbetem nebo ke slabině,
zatočený ze tří čtvrtin



Americká akita

 Povaha: přátelský, ostražitý, vnímavý, důstojný,
učenlivý a odvážný pes

 Využití: společenský a doprovodný pes

 Srst: silná a hustá podsada, krycí srst rovná, tvrdá a
poněkud odstávající, podsada je kratší, než srst
krycí a na ocasu se nachází srst nejdelší a
nejbohatší

 Barva: červená, žlutá, bílá, urajiro, přípustná je i
strakatá a žíhaná

 Poznámka: Urajiro je zvláštní rozložení barev typické pro japonské
špice. Označuje bělavou srst na stranách tlamy, na lících, na spodní
straně čelisti, krku, hrudníku, těle, ocasu a na vnitřní straně končetin.



Americká akita

Predispozice k onemocnění: 

• DLK, DKK, LP

• GDV

• Hypotyreóza

• Ruptura předního 
zkříženého vazu 

• Juvenilní polyartritida

• Alergická dermatitida

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Porucha pigmentace 
duhovky

• Dysplazie sítnice

• Primární glaukom

• Entropium

• Katarakta

• Progresivní atrofie sítnice

• Uveodermatologický
syndrom

• Pemfigus foliaceus

• Myasthenia gravis



Zb. červenobílé s černou maska



Zb. červenobílé 
s černou maska



Chow-chow (Čau-čau)

 Původ: Čína

 Kohoutková výška: M 48 – 56 cm F 46 – 51 cm

 Hmotnost: 20 – 30 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: krátká, kompaktní a uzavřená
stavba těla, velice dobře vyvážený, lvího vzhledu,
hrdého a důstojného nesení těla, kompaktního
rámce, ocas je nesen nad hřbetem

 Povaha: klidný pes, dobrý strážce, nezávislý, věrný,
rezervovaný



Chow-chow (Čau-čau)

 Využití: hlídací a společenský pes

 Srst:

• krátká – krátká, bohatá, hustá, rovná srst, otevřená, nikoliv ploše
přiléhající, s plyšovou texturou

• dlouhá – bohatá, hustá, rovná a otevřená ale ne přílišné délky, krycí
srst má poměrně hrubou texturu, podsada je jemná a hustá, zvláště
bohatá je srst kolem krku, vytvářející hřívu nebo límec, a na zadní
straně stehen, kde vytváří kalhotky

 Barva: celé tělo zbarvené černě, červeně, modře,
plavě, krémově nebo bíle

 Poznámka: Modro-černý jazyk je charakteristický.



Chow-chow (Čau-čau)

Predispozice k onemocnění: 

• DLK, DKK, LP

• Kongenitální myotonie

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Entropium + Ektropium

• Hypotyreóza

• Pemfigus foliaceus

• Glaukom

• Dystrofie rohovky

• Ruptura předního 
zkříženého vazu

• Katarakta

• Chronická superficiální 
keratitida

• Alopecie-X

• Pulmonální stenóza

• Atrioventrikulární blok



Zb. červené s dlouhou srstí



Zb. červené s dlouhou srstí



Zb. černé s dlouhou srstí



Eurasier

 Původ: Německo

 Kohoutková výška: M 52 – 60 cm F 48 – 56 cm

 Hmotnost: M 23 – 32 kg F 18 – 26 kg

 Celkový vzhled: harmonicky stavěný, středně velký
špicovitý pes se vztyčenýma ušima, s délkou srsti,
jež ponechává rozeznatelné proporce těla, středně
těžké stavby kostry, ocas s rovným nasazením,
kulatý a pevný, dobré tloušťky, zužuje se ke špičce,
je huňatě osrstěn, pokládá se kupředu přes hřbet
nebo se ohýbá lehce ke straně či je nesen stočený



Eurasier

 Povaha: sebevědomý, klidný, vyrovnaný a ostražitý

 Využití: společenský pes

 Srst: hustá podsada se středně dlouhými chlupy,
krátká srst na tlamě, uších a obličeji, ocas, zadní
strana hrudních a pánevních končetin jsou pokryté
dlouhou srstí

 Barva: všechny barvy a jejich kombinace jsou
možné, s výjimkou čistě bílé, bíle strakaté a játrové

 Poznámka: Vznikl křížením vlčího německého špice, samojeda
a čau-čau.



Eurasier

 Predispozice k onemocnění:

• DLK, DKK, LP

• GDV

• Entropium + Ektropium

• Distichiáza

• Trichiáza



Zb. červené



Zb. červené



Zb. černé



Hokkaido-Ken

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška:

M 48,5 – 51,5 cm F 45,5 – 48,5 cm

 Hmotnost: 20 – 30 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: středně velký pes, se silně
vyznačeným pohlavním dimorfismem, harmonický,
robustně stavěný, s dobrou kostrou, silné a výrazné
svalstvo



Hokkaido-Ken

 Povaha: věrný, učenlivý a živý, projevuje se
pozoruhodnou vytrvalostí a důstojným chováním

 Využití: lovecký a společenský pes

 Srst: měkká a hustá podsada, tvrdá a rovná krycí
srst, na ocase je srst poměrně dlouhá a odstávající

 Barva: sezamová, žíhaná, červená, černá, černá se
žlutými znaky a bílá

 Poznámka: V Japonsku je chráněn podle zákonů na ochranu
přírody.



Hokkaido-Ken

 Predispozice k onemocnění:

• Progresivní retinální atrofie

• Šelesty na srdci

• Alergie

• Hypotyreóza



Zb. bílé



Zb. bílé



Japonský špic

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška: M 30 – 38 cm F 30 – 36 cm

 Hmotnost: standard FCI hmotnost neuvádí

 Celkový vzhled: hustá čistě bílá srst, špičatá tlama,
trojúhelníkové vztyčené uši, dobře osrstěný ocas
nesený nad hřbetem, silná konstituce a dobře
vyvážený celek, pro plemeno je typická vznešenost
a elegance



Japonský špic

 Povaha: inteligentní, veselý, učenlivý a chápavý

 Využití: společenský pes

 Srst: krycí srst je rovná a odstávající, podsada
krátká, měkká a hustá, na obličeji, uších, přední
straně předloktí a pod hlezny je krátká srst, zbytek
těla je pokryt dlouhou hustou srstí

 Barva: čistě bílá



Japonský špic

 Predispozice k onemocnění:

• LP

• Distichiáza

• Neúplný chrup



Zb. čistě bílé



Zb. čistě bílé



Zb. čistě bílé



Kai

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška: M 47 – 53 cm F 42 – 48 cm

 Hmotnost: 20 – 25 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: středně velký pes, robustně
stavěný, s dobře vyvinutým svalstvem, plemeno má
typické znaky psa žijícího v hornatých oblastech
Japonska - silné končetiny a nápadně vyvinutá
hlezna



Kai

 Povaha: bystrý a velmi živý

 Využití: lovecký a společenský pes

 Srst: krycí srst je tvrdá a rovná, podsada měkká a
hustá, srst na ocase je poměrně dlouhá a
odstávající

 Barva: černě žíhaná, červeně žíhaná a žíhaná

 Poznámka: Znakem plemene je jednobarevnost ve štěněcím
věku, během dospívání se stane žíhaným.



Zb. černé žíhané

Zdroj: Fogle, 2012



Kishu

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška: M 49 – 55 cm F 46 – 52 cm

 Hmotnost: standard FCI hmotnost neuvádí

 Celkový vzhled: středně velký pes s dobře
vyvinutým svalstvem, má vztyčené uši a stočený
nebo srpovitý ocas, silná a kompaktní konstituce,
dobrá kostra



Kishu

 Povaha: ušlechtilý, důstojný, věrný, učenlivý, živý, s
milou povahou

 Využití: lovecký a společenský pes

 Srst: krycí je tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá,
srst na lících a ocasu je poměrně dlouhá

 Barva: bílá, červená a sezamová (rovnoměrná směs
černých, červených a bílých chlupů)



Kishu

 Predispozice k onemocnění: 

• Hypotyreóza

• Enviromentální alergie

• Entropium



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Zb. bílé



Korejský Jindo Dog

 Původ: Korea

 Kohoutková výška: M 50 – 55 cm F 45 – 50 cm

 Hmotnost: M 18 – 23 kg F 15 – 19 kg

 Celkový vzhled: středně velcí psi výborných
proporcí používaní pro lov a hlídání, se vztyčenýma
ušima a stočeným ocasem jsou ztělesněním
hbitosti, síly, pozornosti a ušlechtilosti



Korejský Jindo Dog

 Povaha: statečný, odvážný, pozorný, opatrný,
oddaný svému pánovi, silný lovecký pud

 Využití: lovecký pes

 Srst: měkká, hustá a světlá podsada, krycí srst je
tvrdá a odstává od těla

 Barva: červeno-béžová, bílá, černá, černá s
pálením, vlkošedá a žíhaná



Zb. červeno-béžové



Zb. červeno-béžové



Shiba inu

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška: M 38 – 41 cm F 35 – 38 cm

 Hmotnost: 8 – 10 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: malý harmonický pes, s dobrou
kostrou a dobře vyvinutým svalstvem, pevná
konstituce, pohyb rychlý, volný a krásný



Shiba inu

 Povaha: věrný, učenlivý a velmi pozorný pes

 Využití: lovecký pes pro lov ptáků a malých zvířat,
společenský pes

 Srst: krátká, krycí srst je tvrdá a rovná, podsada
měkká a hustá, srst na ocasu je mírně delší a
odstávající



Shiba inu

 Barva: červená, černá se žlutými znaky, sezamová

- sezamová: rovnoměrná směs černých, červených a
bílých chlupů

- černá sezamová: více černých než bílých chlupů.

- červená sezamová: základní barva srsti je červená,
smíšená s černými chlupy

 Poznámka: Všechny výše zmíněné barvy musí mít „urajiro“ -
bělavá srst na stranách tlamy a na lících, na spodní straně
dolní čelisti a hrdle, na hrudníku a břichu, na spodní straně
ocasu a na vnitřní straně končetin; srst postrádá
charakteristický pach.



Shiba inu

Predispozice k onemocnění: 

• DKK, DLK, LP

• Gangliosidóza

• Glaukom

• Katarakta

• Distichiáza

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Atopická dermatitida

• Hypotyreóza

• Defekt komorového 
septa



Zb. červené



Zb. červené



Zb. černé se žlutými znaky



Typické „urajiro “ na hlavě



Shikoku

 Původ: Japonsko

 Kohoutková výška: M 49 – 55 cm F 46 – 52 cm

 Hmotnost: standard FCI neuvádí

 Celkový vzhled: středně velký harmonický pes,
s dobře vyvinutým suchým svalstvem, má vztyčené
uši a zatočený nebo srpovitě zahnutý ocas, silný,
kompaktní pes s dobrou kostrou



Shikoku

 Povaha: pes s velkou vytrvalostí, bystrý, citlivý,
energický a velmi pozorný, nadšený lovec, oddaný
svému pánovi

 Využití: lovecký a společenský pes

 Srst: krycí srst tvrdá a rovná, podsada měkká
a hustá

 Barva: sezamová (rovnoměrná směs černých,
červených a bílých chlupů), červená, černá se
žlutými znaky



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Zb. sezamové



Thai Bangkaew dog

 Původ: Thajsko

 Kohoutková výška: M 46 – 55 cm F 41 – 50 cm

 Hmotnost: standard FCI hmotnost neuvádí

 Celkový vzhled: čtvercová stavba těla, dobré
proporce, nikdy na nízkých nohou, s celkem
širokým a hlubokým hrudníkem, má dvojité
osrstění, které by mělo vytvářet límec kolem krku
a ramen, chocholatý ocas, osrstění je u psů
výraznější než u fen, psi mají také silnější kostru
než feny



Thai Bangkaew dog

 Povaha: pozorný, inteligentní, věrný, ostražitý,
poslušný a snadno cvičitelný pes, mírně odtažitý
k neznámým lidem

 Využití: doprovodný pes

 Srst: krycí srst rovná a hrubá, podsada měkká
a hustá, delší srst kolem krku a ramen vytvářející
límec (více výrazný u psů než u fen)

 Barva: bílá s přesně vymezenými skvrnami,
„citrónová“ barva, červená, plavá, pálení nebo
šedá, bílá s naprosto černými skvrnami

 Poznámka: Jemné tečkování v bílé barvě je znakem
výborného jedince.



Zb. bílé se skvrnami



Zb. bílé se skvrnami



Primitivní plemena

Sekce 6



Basenji

 Původ: střední Afrika

 Kohoutková výška: M 40 – 46 cm F 37 – 43 cm

 Hmotnost: M 11 kg F 9,5 kg

 Celkový vzhled: lehce stavěné zvíře jemných kostí,
dlouhé končetiny v poměru k velikosti těla, na
výrazně klenutém krku se hrdě nese vrásčitá hlava
se vztyčenýma ušima, hluboký hrudník, ocas je
vysoko nasazený s tím, že hýžďový oblouk pánve
přesahuje kořen ocasu, je pevně stočený nad páteří
a leží blízko stehna



Basenji

 Povaha: inteligentní, samostatný, oddaný a
ostražitý

 Využití: lovecký pes a společník

 Srst: krátké, hladké, husté a velmi jemné osrstění

 Barva: čistě černá a bílá, červená a bílá, černá a
tříslová, bílá s tmavými skvrnkami a tříslovými
znaménky na čumáku a lících, tříslová a bílá,
žíhaná: červené pozadí s černými pruhy

 Poznámka: Basenji neštěká v pravém slova smyslu, vydává
zvuk podobný jódlování.



Basenji

Predispozice k onemocnění: 

• DLK, DKK, LP

• Fanconiho syndrom

• Pyruvát kinázový 
nedostatek (Basenji 
hemolytická anémie)

• Perzistentní pupilární 
membrána

• Hypotyreóza

• Dystrofie rohovky

• Katarakta

• Progresivní retinální atrofie

• Demodikóza

• Imunoproliferační
enteropatie



Zb. černobílé



Zb. černobílé



Zb. žíhané s bílou



Zb. žíhané s bílou



Faraónský pes

 Původ: Malta

 Kohoutková výška: M 56 – 63 cm F 53 – 61 cm

 Hmotnost: standard FCI neuvádí

 Celkový vzhled: středně velký pes s hrdým
postojem, elegantní, ale přesto silný, má rychlý
pohyb a ostražitý výraz, ocas středně vysoko
nasazen, poměrně široký u kořene a zužující se ke
špičce, v klidu dosahuje k hlezennímu kloubu,
v akci nesen vysoko a prohnutý



Faraónský pes

 Povaha: pozorný, inteligentní, přátelský, oddaný a
hravý pes

 Využití: ostražitý a nadšený lovec

 Srst: krátká a lesklá, od jemné k poněkud drsné,
bez dlouhých chlupů

 Barva: pálená nebo temně pálená s bílými znaky:
bílá špička ocasu, bílá hruď („hvězda“), bílé tlapky,
tenký bílý pruh uprostřed obličeje je přijatelný,
jinde na těle jsou bílé skvrny nežádoucí



Faraónský pes

 Predispozice k onemocnění:

• DLK, DKK, LP

• Chudozobost

• Kryptorchismus

• Hereditární katarakta

• Dysplazie sítnice

• Progresivní retinální atrofie



Zb. pálené s bílými znaky



Zb. pálené s 
bílými znaky



Kanaánský pes

 Původ: Izrael

 Kohoutková výška: M 54 – 60 cm F 50 – 56 cm

 Hmotnost: 18 – 25 kg

 Celkový vzhled: středně velký pes, dobře vyvážený,
silný, čtvercového rámce, typem připomíná
divokého psa, značný rozdíl mezí pohlavími



Kanaánský pes

 Povaha: pozorný, oddaný, vhodný k výcviku,
nedůvěřivý k cizím lidem

 Využití: hlídací a strážní pes

 Srst: krycí srst je hustá, hrubá a rovná, krátké až
střední délky, podsada je hustá a těšně přiléhá k
tělu.

 Barva: písková až červenohnědá, bílá, černá nebo
skvrnitá, s nebo bez masky, pokud má jedinec
masku, musí být symetrická



Kanaánský pes

 Predispozice k onemocnění:

• DLK, DKK, LP

• Katarakta

• Perzistence pupilární membrány

• Distichiáza

• Progresivní retinální atrofie

• Idiopatická epilepsie

• Kryptorchismus

• Hypotyreóza

• Degenerativní myelopatie



Zb. pískové



Zb. pískové



Zb. červenohnědé



Mexický naháč

 Původ: Mexiko

 Kohoutková výška:

• Standardní: 46 – 60 cm

• Střední: 36 – 45 cm

• Malý: 25 – 35 cm

 Hmotnost: standard FCI hmotnost neuvádí

 Celkový vzhled: atraktivní, štíhlé, elegantní
plemeno, vyvážené ve všech proporcích, vyjadřuje
rychlost, harmonii a sílu



Mexický naháč

 Povaha: klidný, tichý, veselý, pozorný, inteligentní,
dobrý hlídač a výborný společník

 Využití: dříve bylo jeho úkolem doprovázet duše
zemřelých do podsvětí, dnes společenský pes

 Srst:
• bezsrstá varieta – typická je úplná ztráta srsti na těle, na čele a šíji

bývá trochu krátké, hrubé a pevné srsti různého zbarvení, která
nikdy nemá být delší než 2,5 cm, hrubá srst se často nachází na
tlapkách a na konci ocasu

• osrstěná varieta – celá pokrytá srstí, může mít velmi málo srsti na
břiše a mezi pánevními končetinami, srst by měla být krátká,
přilehlá, přednostně hladká bez podsady

 Poznámka: U bezsrsté variety je charakteristický neúplný
chrup, osrstěná varieta musí mít úplný chrup.



Mexický naháč

 Barva:
• bezsrstá varieta – jednobarevná, tmavě pigmentovaná kůže je

preferována, rozsah zbarvení kůže – černá, černošedá, břidlicová,
tmavošedá, červenavá, játrová, bronzová nebo světle plavá, jsou
přípustné skvrny jakékoliv barvy, včetně bílých znaků

• osrstěná varieta – jednobarevné tmavé zbarvení srsti je
preferováno. Rozsah zbarvení srsti – černá, černošedá, břidlicová,
tmavošedá, červenavá, játrová, bronzová nebo světle plavá, jsou
přípustné skvrny jakékoliv barvy, včetně bílých znaků

 Predispozice k onemocnění: 

• Perinatální úmrtnost



Standardní, bezsrstá varieta



Standardní, bezsrstá varieta



Malá, bezsrstá varieta



Peruánský naháč

 Původ: Peru

 Kohoutková výška:

Velký: 50 – 60 cm

Střední: 40 – 50 cm

Malý: 25 – 40 cm

 Hmotnost:

Velký: 12 – 25 kg

Střední: 8 – 12 kg

Malý: 4 – 8 kg



Peruánský naháč

 Celkový vzhled: elegantní a štíhlý pes, jehož vzhled
vyjadřuje rychlost, sílu a harmonii, existují dvě
variety: bezsrstá, jejímž hlavním znakem je absence
srsti po celém těle, a osrstěná varieta, která je
po celém těle osrstěná

 Povaha: ušlechtilý a velmi oddaný své rodině, živý
a bystrý, vůči cizím lidem nedůvěřivý a ostražitý,
dobrý hlídací pes

 Využití: společenský pes



Peruánský naháč

 Srst a barva:

• bezsrstá varieta: bez srsti, zbytky srsti jakékoliv
barvy mohou být na hlavě, na koncích končetin
a na ocase, pár řídkých chlupů může být
i na hřbetu

• osrstěná varieta: hladká, krátká a přiléhavá srst
jakékoliv barvy nebo kombinace barev

 Poznámka: Zvláštním znakem bezsrsté variety je téměř vždy
neúplný chrup spojený s vrozenou alopecií, štěňata se rodí
růžová a až později se dobarvují, mají vyšší povrchovou
teplotu těla.



Střední, bezsrstá varieta



Střední, bezsrstá varieta



Střední, bezsrstá varieta



Střední, bezsrstá varieta



Primitivní lovecká plemena

Sekce 7



Ibizský podenco

 Původ: Španělsko (Baleárské ostrovy)

 Kohoutková výška: M 66 – 72 cm F 60 – 67 cm

 Hmotnost: 19 – 23 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: elegantní a hbitý pes s atletickou
postavou, velké vzpřímené uši jsou
charakteristickým znakem plemene, široké na
základně a směrem ke špičce se zužují



Ibizský podenco

 Povaha: tvrdohlavý, nezávislý, inteligentní, aktivní

 Využití: lovecký pes

 Srst:

• hladká – nemá být hedvábná, ale silná a lesklá

• hrubá – má být tvrdá a velmi hustá, na hlavě a uších
poněkud kratší, a na zadní straně stehen a spodní
straně ocasu poněkud delší, velmi ceněná je bradka

• dlouhá – má být alespoň 5 cm dlouhá, měkčí

 Barva: červenobílá, červená nebo bílá, béžová
barva není povolena u hladkosrsté variety



Ibizský podenco

 Predispozice k onemocnění:

• DKK, DLK, LP

• Katarakta

• Perzistentní pupilární membrána

• Dysplazie sítnice

• Hypotyreóza

• Alergie

• Idiopatická epilepsie



Zb. červenobílé 
s dlouhou srstí



Zb. červenobílé 
s dlouhou srstí



Zb. bílé s 
hladkou srstí



Zb. bílé s 
hladkou srstí



Kanárský podenco

 Původ: Španělsko

 Kohoutková výška: M 55 – 64 cm F 53 – 60 cm

 Hmotnost: standard FCI hmotnost neuvádí

 Celkový vzhled: pes střední velikosti, štíhlý, lehký a
velmi odolný, kostra i osvalení jsou dobře vyvinuté,
kvůli absenci tukové vrstvy je viditelný hrudní koš,
páteř a kyčelní kosti



Kanárský podenco

 Povaha: odvážný, chladnokrevný, aktivní, oddán
svému pánovi

 Využití: lovecký pes

 Srst: hladká, krátká a hustá

 Barva: červená a bílá, červená může být více či
méně intenzivní, od oranžové k tmavě červené
(mahagonové), všechny kombinace těchto barev



Zdroj: Fogle, 2012

Zb. červené



Portugalský podengo

 Původ: Portugalsko

 Kohoutková výška: Hmotnost:

• Velký: 55 – 70 cm Velký: 30 – 35 kg

• Střední: 40 – 55 cm Střední: 16 – 20 kg

• Malý: 20 – 30 cm Malý: 4 – 5 kg

 Celkový vzhled: střední velikost i hmota těla, dobře
vyvážené proporce, dobré osvalení, silná kostra



Portugalský podengo

 Povaha: velmi živý a chytrý pes, nenáročný
a odolný

 Využití:
• Velký: silný pes se spoustou hmoty, užívaný

především při lovu jelenů

• Střední: dobří hlídači, vhodní pro lov králíků,
někdy také nazývaní „králičími psy“

• Malý: malý pes poněkud protažených proporcí,
užíván pro lov králíků stejně jako pro vyhánění
králíků z nor



Portugalský podengo

 Srst:

• krátká – varieta má hladkou srst, krátká srst je
hustší než dlouhá, střední tloušťky, bez podsady

• dlouhá – varieta má drátovitou srst (podobnou
štětinám divočáka), pod spodní čelistí znatelná
„bradka“, střední tloušťky, bez podsady

 Barva: žlutá, béžová (od světlé po velmi tmavou),
červená a černá (vybledlá či vyrudlá), mohou či
nemusí být bílé znaky, nebo bílá jako základní
barva se znaky ve výše uvedených barvách



Malý, zb. bílé se znaky s dlouhou srstí



Malý, zb. bílé se znaky s dlouhou srstí



Malý, zb. béžové s dlouhou srstí



Malý, zb. červené s krátkou srstí



Malý, zb. červené s krátkou srstí



Malý, zb. červené s krátkou srstí



Malý, zb. bílé se znaky s krátkou srstí



Sicilský chrt

 Původ: Itálie

 Kohoutková výška: M 46 – 50 cm F 44 – 48 cm

 Hmotnost: M 10 – 13 kg F 8 – 11 kg

 Celkový vzhled: středně velký pes původního
(primitivního) typu elegantních a štíhlých tvarů,
kompaktní a silný, s jemnou srstí a vztyčenýma
ušima, vždy čilý, podlouhlých linií těla



Sicilský chrt

 Povaha: cílevědomý, nekompromisní, něžný a bystrý
pes, odhodlaný a velmi oddaný svému majiteli

 Využití: lovecký pes s výborným čichem, zvláště
pro lov divokých králíků, společenský pes

 Srst: pevná a hustá, na hlavě, uších a končetinách
hladká, krátká, polodlouhá (okolo 2,5 cm) hladká a
přiléhající na těle a ocase

 Barva: plavá všech odstínů od tmavé do světlé
a dilutované, tříslová a bílá (bílá lysina nebo znak
na hlavě, bílá na hrudi, bílé tlapky, špička ocasu,
břicho, bílý límec – méně ceněný)



Zb. plavé



Zb. plavé



Zb. plavé



Zb. plavé



Taiwanský pes

 Původ: Taiwan

 Kohoutková výška: M 48 – 52 cm F 43 – 47 cm

 Hmotnost: M 14 – 18 kg F 12 – 16 kg

 Celkový vzhled: středně velký pes s
trojúhelníkovou hlavou, mandlovýma očima,
tenkýma vztyčenýma ušima a šavlovitým ocasem,
suchý, šlachovitý, dobře vyvážený



Taiwanský pes

 Povaha: velmi oddaný svému pánovi, horlivý,
v pohybu pozorný, statečný a nebojácný

 Využití: lovecký, hlídací a společenský pes

 Srst: krátká a tvrdá, těsně přiléhající k tělu

 Barva: černá, žíhaná, plavá, bílá, černobílá, bílo-
plavá nebo bílo-žíhaná



Zdroj: Říha, 2009Zb. žíhané



Thajský ridgeback

 Původ: Thajsko

 Kohoutková výška: M 56 – 61 cm F 51 – 56 cm

 Hmotnost: 23 – 24 kg (standard FCI hmotnost
neuvádí)

 Celkový vzhled: středně velký pes s krátkou srstí,
která tvoří na hřbetě „ridge“ (pruh srsti rostoucí
opačným směrem než okolní srst), tělo je poněkud
delší než je kohoutková výška, dobře vyvinuté
osvalení, jeho tělesné dispozice psa předurčují
k velké aktivitě



Thajský ridgeback

 Povaha: odolný a aktivní pes

 Využití: lovecký a společenský pes

 Srst: krátká a hladká, nápadně odlišný ridge
na hřbetě tvořený srstí rostoucí opačným směrem,
existují různé tvary a délky ridge, musí být ale
symetricky rozložený po obou stranách páteře
i po šířce hřbetu, „koruny“ nebo „víry“ na přední
části ridge jsou přípustné



Thajský ridgeback

 Barva: červená, černá, modrá, velmi světle béžová 
(isabella), u červených jedinců je preferována černá 
maska

 Poznámka: Thajský ridgeback téměř neštěká, nelibost dává
najevo specifickým mručením.



Zb. modré



Zb. modré



Zb. modré



Charakteristický „ridge“
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Seznam zkratek

DKK – dysplazie kyčelního kloubu

DLK – dysplazie loketního kloubu

F – fena

GDV – gastric dilatation and volvulus (dilatace a torze žaludku)

LP – luxace pately

M – pes

PRA – progresivní retinální atrofie

Zb. – zbarvení
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