FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be
_________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO
ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ
EXTERIÉRU PSŮ

PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

Základní předpis FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů:
Psi jsou vhodní ke svému původnímu účelu

Strana 1

Obsah
Úvod

3

Body, kterým je nutno věnovat pozornost

4

Jednotné požadavky na všechny psy

4

Disharmonie a stavba

4

Zuby

5

Oči

5

Příliš volná kůže

5

Obezita / nadváha

5

Povaha a chování

5

Bohatá srst a úpravy

6

Shrnutí

6

Základní předpis FCI pro rozhodčí pro posuzování exteriéru psů:
Psi jsou vhodní ke svému původnímu účelu

Strana 2

ÚVOD
Tento předpis se vztahuje na rozhodčí FCI pro posuzování exteriéru psů a ostatní rozhodčí
pro posuzování exteriéru psů, kteří působí na výstavách a akcích pořádaných členskými
organizacemi FCI.
Úkolem rozhodčího pro posuzování exteriéru psů je napomáhat zachování vnitřních i
vnějších charakteristik každého plemene v mezích schváleného standardu plemene. Jinými
slovy – hlavním úkolem rozhodčího je posoudit a vyhodnotit psy podle standardu plemene a
označit je za možné chovné psy pro budoucí generace. Toto nesmí být nikdy činěno ke škodě
zdraví a pohody psů. Psi musí být vždy vhodní k funkci, ke které byli původně zamýšleni,
šlechtěni a chováni.
Proto je povinností rozhodčího, aby se seznámil jak se standardem plemene, tak i se
zdravotními problémy a problémy s chováním, které se u jednotlivých plemen mohou
vyskytovat. Rozhodčí musí především věnovat pozornost pro dané plemeno specifickým
charakteristikám, které mají tendenci standard překračovat, což se může projevit v plemeni a
mít nepříznivý dopad na zdraví daného psa.
Dále je v rámci příspěvku rozhodčích k ochraně a rozvoji plemene od rozhodčích
požadováno, aby v maximální možné míře brali v úvahu aspekty zdraví a pohody plemene a
toto jasně vyjádřili v písemném posudku psa. Psi musí být v jakémkoli okamžiku vhodní ke
své původní funkci.
Při posuzování na výstavách by neměly být tolerovány žádné závažné odchylky od chování
specifického pro dané plemeno a takové případy by měly mít za důsledek diskvalifikaci psa
(psů).
Rozhodčí musí mít na paměti skutečnost, že čistokrevný pes s přílišnými charakteristikami
plemene, které mohou způsobit zdravotní problémy nebo problémy s chováním či pohybem,
by měl být z chovu vyřazen, a proto by nikdy neměl obdržet hodnocení „Výborný“
(Excellent).
Jestliže rozhodčí zjistí problémy u plemene, který posuzuje, může požádat o formulář, do
kterého uvede stručný seznam problémů specifických pro plemeno, které během svého
posuzování zjistil. Seznam pak národní kynologická organizace, u které je pes registrován,
využije k úpravě chovu a ke zlepšení zdraví dotčeného plemene.
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BODY, KTERÝM JE NUTNO VĚNOVAT POZORNOST
Bodem s prvořadou důležitostí je, aby každý rozhodčí trvale posuzoval stejně kladně jako
v minulosti a vítěze vybíral mezi psy správného typu a celkové kvality, psy, kteří představují
ideální typ plemene podle přijatého standardu FCI pro dané plemeno.
Hodnocení musí být vždy psáno v kladném smyslu, ale je důležité, aby bylo přesné a
otevřené ohledně podstatných zdravotních otázek a otázek pohody, jestliže jimi bylo
ocenění, resp. umístění, psa ovlivněno.
Stejně jako v minulosti by rozhodčí měl vyhodnotit to, co při hodnocení a umisťování psa
vidí, odchylky musí být posouzeny z hlediska míry nedokonalosti a žádné chyby nebudou
spojovány s určitou cenou. Přesahy proti souladu se standardem a chyby, které mají vliv na
zdraví psa, jsou podstatnější než kosmetické problémy. Rozhodčí mají zdravotním aspektům
přikládat vyšší závažnost než v minulosti, a to zejména při udělování titulů CAC, resp. CACIB.
Tyto společné pokyny vztahující se na zdraví a chování musí být uplatňovány za všech
okolností, i v případech kdy plemeno je na výstavách v zemi, v níž rozhodčí působí,
zastoupeno jen velmi málo. Potřebujeme rozhodčí, kteří budou psy vyhodnocovat a
posuzovat podobným způsobem bez ohledu na četnost účastí plemene na výstavách. Jen
tímto způsobem můžeme dodržet zásady správného a zdravého chovu.
Seznam společných bodů, který je nutno věnovat pozornost, nesmí být považován za seznam
diskvalifikujících vad u plemen, jejichž standard diskvalifikace obsahuje!
Na tomto místě neuvádíme často se vyskytující vady, které se netýkají otázek zdraví a
přehnaných znaků u jednotlivých plemen, ale musí být při posuzování uvedeny.
JEDNOTNÉ POŽADAVKY NA VŠECHNY PSY
Od rozhodčích očekáváme, že následujícím problémům budou věnovat pozornost u VŠECH
plemen. Psi s těmito problémy by měli být hodnoceni převážně známkou „dobrý“ (good) a
nikdy nemohou obdržet lepší hodnocení než „velmi dobrý“ (very good). Nikdy nemají nárok
obdržet titul CAC, resp. CACIB.
DISHARMONIE A STAVBA
Pes by měl být ve stoji nebo při pohybu vyvážený.
Všichni psi by se měli pohybovat bez problémů a každý pes by toto měl při posuzování
v dostatečné míře prokázat.
DÝCHÁNÍ
Všichni psi by měli být schopni ve stoji i při pohybu normálně dýchat.
Proto by měla být věnována zvláštní pozornost přehnaným znakům, které mohou bránit
zdravému dýchání, jako např.:
 velmi hlučnému dýchání, resp. slyšitelně obtížnému dýchání
 mimořádně malým a sevřeným nozdrám, nebo nozdrám překrytým kůží.
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ZUBY
Zuby psa by měly být vyvinuty podle standardu.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat psům s čelistními nebo zubními přehnaným znakům,
např.:
 s příliš úzkou a slabou dolní čelistí;
 s otočenými špičáky, které někdy směřují přímo vzhůru do patra;
 s mimořádně malými zuby;
 s neuzavírajícími se čelistmi.
OČI
Všichni psi by měli mít jasné, suché oči, bez jakékoli známky nepohodlí.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat psům s přehnanými znaky, které mohou způsobit
dráždění očí, jako např.:
 s příliš velkýma a vystupujícíma očima;
 s příliš volnými okraji a povislými víčky;
 s viditelným zánětem, resp. slzícíma očima;
 s příliš malýma, resp. příliš hluboko posazenýma očima.
PŘÍLIŠ VOLNÁ KŮŽE
Všichni psi by měli mít zdravou kůži bez jakékoli známky nepohodlí.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat psům s přehnanými znaky, které mohou způsobit
dráždění kůže, jako např.:
- příliš mnoho kožních záhybů nebo volná kůže, způsobující, že kůže překrývá čenich, příp.
oči;
- příliš mnoho volné kůže na těle, končetinách a hlavě
OBEZITA/NADVÁHA
V poslední době se zvyšuje počet psů trpících nadváhou. Ve výstavním kruhu se někteří psi
kvůli nadváze nemohou správně pohybovat, resp. nemohou správně dýchat.
Často je problémem špatné krmení, ale také nedostatek pohybu nebo zdravotní problémy.
Jestliže rozhodčí již není schopen nahmatat žebra nebo jestliže již nejsou znatelné slabiny a
pes není schopen se správně hýbat/správně dýchat, neměl by takový pes být nikdy hodnocen
jako „výborný“ (excellent).
POVAHA A CHOVÁNÍ
Všichni psi by měli v kruhu projevit správný temperament, který by také měl být vhodný pro
život v současné společnosti. Chování specifické pro plemeno musí být povoleno, ale
nepřiměřená bázlivost, nevraživost nebo ostrost nejsou žádoucí.
Agresivní nebo příliš bázlivé chování nesmí být nikdy při posuzování psa/plemene tolerováno
a musí mít za následek diskvalifikaci daného psa/daných psů.
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BOHATÁ SRST A ÚPRAVA
Srst by neměla být natolik bohatá, aby ovlivňovala pohyb psa, resp. jeho schopnost vidět.
PŘEDVÁDĚNÍ PSA
Je stále obvyklejší, že plemena jsou ve stoji i v pohybu v kruhu předváděna na vzhůru
drženém vodítku a s těsným obojkem. Toto není v souladu s podporou pohody psa a navíc je
tím tlumen správný pohyb a není možno dosáhnout přirozeného pro plemeno specifického
pohybu.
Pes by měl být předváděn na volném vodítku, přirozeným způsobem ve správném a pro
plemeno specifickém pohybu. Tahání psa za krk, resp. ocas je zakázáno.
Je zakázáno připravovat psa pomocí jakékoli látky, která by měnila strukturu, barvu nebo
tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze trimování, zastřižení, česání a kartáčování.
Vystavovatel, který nedodržuje obvyklá pravidla pro předvádění psa, by měl kruh opustit.
Ačkoli se nejedná o přímé ovlivnění zdraví nebo chování psa, má rozhodčí možnost psa
neposoudit nebo jej ohodnotit nižší známkou.
SHRNUTÍ
Je mimořádně důležité, aby každý rozhodčí pochopil, že přispívá k rozvoji chovu a zdraví
plemene. Rozhodčí často vytvářejí základ (kladný nebo záporný) pro rozvoj plemene.
Proto od rozhodčích požadujeme, aby po posouzení plemene, v němž zaznamenají zdravotní
problémy nebo problémy s chováním, vyplnili jednotný dokument. Výsledky tak mohou být
předány chovatelským klubům, aby tyto kluby byly schopny zvážit vývoj plemene.
Tento dokument bude dostupný na národních a mezinárodních výstavách. Rovněž žádáme
chovatelské kluby, aby jej využívaly, protože většina psů jejich plemene bude
pravděpodobně vystavována na jejich speciálních výstavách.
Jazykem originálu tohoto dokumentu je angličtina.
Tyto směrnice byly schváleny Generálním výborem FCI na jednání v Helsinkách v říjnu
2013.
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