List1
DOPORUČENÁ TERMINOLOGIE PRO POPIS PSA
(používané výrazy mohou být upraveny dle standardů a zvyklostí platných u jednotlivých plemen)
CELKOVÝ VZHLED
plemenný typ
pohlavní výraz
stavba těla – vyváženost, elegance, kompaktnost
substance
formát těla – kvadratický, čtvercový, obdélníkový
síla kostry
konstituce – lymfatická, hrubá,pevná, suchá, jemná
kondice- výstavní, nevýstavní, pracovní,
temperament, charakter
HLAVA
Celkový dojem
kvadratická, klínovitá, hruškovitá
délka – dlouhá, střední, krátká
šířka – široká, střední, úzká
hloubka
poměr čenichové/nosní partie a lebeční partie/mozkovny
Čenichová/nosní partie
délka – dlouhá, střední, krátká
šířka – široká, střední, úzká
hloubka
vrásnění – výrazné, nevýrazné
průběh nosního hřbetu – rovný, konvexní, konkávní
čenich – barva nosní houby, utváření nosních dírek
Morda/tlama
celkový dojem - krátká, dlouhá, zužující se,slabá, silná , hloubka
čelisti – síla, délka, utváření
pysky – velké, malé, volné, přilehlé, uzavřené, utváření koutků
dásně a vnitřek mordy/tlamy - pigmentace
Chrup
skus – nůžkový, nůžkový reverzibilní, předkus, podkus, nepravidelný skus
zuby - postavení pravidelné, nepravidelné, absence zubů, nadpočetné zuby, persistující (přetrvávající) mléčné zuby,
vzhled zubů – psinkový chrup, vada skloviny, barva skloviny, zubní kámen,
označení zubů- I1-3, C,P1-4, M1-3
Stop
vyjádření – výrazný, nevýrazný, nevyjádřený, klabonos
Mozkovna
celkový dojem – kulatá, hruškovitá, zužující se
délka – dlouhá, střední, krátká, kvadratická – čtvercová
šířka – široká, střední, úzká
hloubka
klenutí – klenutá, plochá,
nadočnicové oblouky
líce – vyplněné, nevyplněné, propadlé
mozkovna
týlní hrbol – výrazný, vyjádřený, nevyjádřený
Oko
tvar – kulaté, mandlové, trojúhelníkové
uložení – zanořené, vypouklé, uložené nízko či vysoko
barva oka – tmavé, hnědé, světlé, dravčí, jantarové, modré, rozdílná barvy očí
oční víčka – uzavřená, povolená, otevřená, zavlhlá, pigmentace
obočí
výraz – inteligentní, jiskrný, bdělý, živý
Ucho
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tvar – trojúhelníkové, knoflíkové, s oblou špičkou, se špičatou špičkou ,růžicovité
nesení – vztyčené, polovztyčené, klopené, přilehlé k lícím
velikost – malé ,střední, velké, krátké, dlouhé
nasazení- vysoko, nízko, v úrovni očí, široko, úzce
chrupavka ušního boltce – silná, tenká, úzký úpon, široký úpon
kůže ucha – silná, tenká, slabá, přilehlá, nepřilehlá
KRK
celkový dojem - dlouhý, střední, krátký, osvalený, neosvalený, plynule zasazený
šíje - klenutá, jelení
hrdlo - suché, bez volné kůže, s volnou kůží, lalok
TĚLO
Kohoutek – výrazný, vyjádřený, nevýrazný
Hřbet
celkový dojem – dlouhý, střední, krátký
průběh hřbetu - sestupný, spáditý, vzestupný, rovný, pevný, pronesený,klenutý, kapří, osvalený
Bedra
bedra krátká, dlouhá, široká, rovná, klenutá, osvalená, neosvalená
Záď
záď krátká, dlouhá, spáditá, sražená, přestavěná, osvalená, neosvalená
Ocas/prut
celkový dojem - dlouhý, střední, krátký, silný, slabý, tenký ke špičce se zužující, kupírovaný, nekupírovaný
nasazení – vysoko, nízko, v rovine hřbetu
nesení – pod linií hřbetu, v linii hřbetu, nad linií hřbetu, přetočený nad hřbet, položený na hřbet, stažený pod břicho,
stočený do strany, stočený do smyčky,
anomalie- zálomek, srostlé obratle, bezocasatost, háček
Hrudník
přední fronta – široká, úzká
předhrudí – výrazné, nevýrazné, široké, úzké,
hrudní koš (hrudník) – široký, úzký, plochý, hluboký, mělký,kulatý, sudovitý, srdcovitý., odsazený
žebra – krátká, dlouhá, plochá, klenutá, kulatá, daleko dozadu sahající
Břicho
spodní linie – klenutá, rovná, vykasaná
slabiny
KONČETINY
Hrudní končetiny
celkový dojem - osvalené, neosvalené, kosti silné, slabé
postoj - široký, úzký, sbíhavý, rozbíhavý, sudovitý, houslový, francouzský
lopatka – osvalená, neosvalená, šikmo uložená, strmá, zaúhlená, nezaúhlená
rameno – osvalené, neosvaelné, zaúhlené, nezaůhlená
loket – přiléhající, volný, vybočený, vbočený
předloktí – rovné, kolmé
zápěstí (zápěstní kloub) – pevné, volné, vytočené, vtočené
nadprstí -silné, pevné, rovné, šikmé,slabé, měkké,vybočené, vbočené
zaúhlení končetin – (lopatka, ramenní kloub, loketní kloub) výrazné, nevýrazné
Pánevní končetiny
celkový dojem- osvalené, neosvalené, kosti silné, slabé
postoj- široký, úzký, sbíhavý, rozbíhavý, sudovitý, houslový, francouzský, kravský
pánev kyčelní kloub – výrazný, nevýrazný, zaúhlený, nezaúhlenný
sedací hrboly – výrazné, nevýrazné
stehno (stehenní kost) – krátké, dlouhé, osvalené, neosvalené
koleno (kolenní kloub) – pevné, silné, slabé, osvalené, neosvalené, vbočené, vybočené, zaúhlenné, nezaúhlenné
krajina lýtková (lýtko) – osvalené, neosvalené, krátké, dlouhé
hlezno (hlezenní kloub) – postavené vysoko či nízko nad zemí , zaúhlené, nezaúhlené, vbočené, vybočené
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záprstí/nárt -silné, pevné, rovné, šikmé,slabé, měkké,vybočené, vbočené
Tlapky (hrudních i pánevních končetin)
tvar– velké, střední, malé, kulaté, kočičí, zaječí, uzavřené, otevřené, prošlápnuté,
postavení – směřující přímo vpřed, vtočená, vytočená
prsty – klenuté, ploché, pružné, silné, slabé
paspárky – přítomné, nepřítomné
polštářky – silné, slabé, pružné,pigmentace
drápy - silné, slabé, dlouhé,pigmentace
POHYB
celkový dojem – pružný, plynulý, vydatný prostorný, harmonický, přímý, vázaný, vadný
délka kroku – krátký krok, dlouhý krok, nerovnoměrný krok hrudních a pánevních končetin
KŮŽE
kůže – tenká, silná, pevná, volné podkoží, vrásky
SRST
délka – krátká, středně dlouhá, dlouhá
struktura – jemná, hedvábná, drsná, hrubá, drátovitá, vatovitá, se strukturou vlny, plstnatá
podsada – přítomná, nepřítomná
vzhled – rovná, zvlněná, vlnitá, kudrnatá, lesklá, matná, otevřená, zježená, uzavřená, přilehlá
osrstění některých tělních partií – vous, obočí, osrstění temene, závěsy na uších, vlajka na prutu, závěsy na končetinách
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