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PÔVOD: Veľká Británia. 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA PÔVODNÉHO PLATNÉHO 
ŠTANDARDU: 04.11.2008. 
 
VYUŽITIE: Spoločenský pes. 
 
KLASIFIKÁCIA F.C.I.: 9. skupina Skupina spoločenské a 

sprievodné psy. 
 7. sekcia Anglické spoločenské 

španiele. 
 Bez pracovnej skúšky. 

CELKOVÝ VZHĽAD: Aktívny, pôvabný, vyvážený, s nežným 
výrazom. 

 
SPRÁVANIE / TEMPERAMENT: Športová, láskyplný, absolútne 
nebojácny. Veselý, priateľský, neagresívny; bez tendencie k 
nervozite. 
 
HLAVA 

LEBEČNÁ OBLASŤ:  
Lebka: Takmer plochá medzi ušami. 
Stop: Plytký. 

TVÁROVÁ OBLASŤ:  
Nos: Nozdry čierne a dobre vyvinuté bez mäsovo sfarbených 
škvŕn. 
Ňucháč: Dĺžka od základne stopu po koniec nosa okolo 3,8 cm.  
Primerane sa zužuje.  Tvár pod očami dobre vyplnená. 
Akýkoľvek náznak slabej a špicatej papule je nežiaduci. 
Pysky: Dobre vyvinuté a nie ovisnuté. 

Čeľuste / Zuby: Čeľuste silné s dokonalým, pravidelným 
a úplným nožnicovým zhryzom, čiže horné zuby tesne presahujú 
dolné zuby a sú kolmé na čeľuste. 
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Oči: Veľké, tmavé, okrúhle ale nevystupujúce, od seba primerane 
vzdialené. 

Uši: Dlhé, vysoko nasadené, bohato osrstené. 
 

KRK: Primerane dlhý, mierne klenutý. 

 

TELO:  

Chrbát: Rovný. 

Bedrá: Krátke. 

Hrudník: Primerane vyvinutý, rebrá dobre klenuté. 

 

CHVOST: Dĺžka chvosta primeraná telu, chvost dobre nasadený, 
veselo nesený ale nikdy nie príliš nad líniou chrbta. Kupírovanie 
bolo v minulosti možné, ale najviac o jednu tretinu dĺžky. 

 

KONČATINY  

PREDNÉ KONČATINY: Nohy s primerane silnými kosťami, rovné. 
Plecia: Dobre dozadu uložené. 

ZADNÉ KONČATINY: Nohy s primerane silnými kosťami. 

Kolená: Dobre zauhlené. 

Päty: Bez tendencie ku kravskému postoju alebo preuhleniu. 

LABKY: Kompaktné, vyplnené a dobre osrstené. 

 

KROK / POHYB: Voľný a elegantný pohyb; dobrý záber vzadu. 
Predné a zadné končatiny sa pohybujú paralelne pri pohľade 
spredu aj zozadu. 
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OSRSTENIE 

SRSŤ: Dlhá, hodvábna, bez kučier. Mierne zvlnenie je prípustné. 
Bohaté závesy. Trimovanie je absolútne neprípustné. 

FARBA: Uznané sú tieto farby: 
 Čierna s pálením (Black and Tan): Havrania čierna s pálenými 

znakmi nad očami, na lícach, spodnej strane uší, na hrudi, na 
končatinách a na spodnej strane chvosta. Pálenie má byť 
jasné. Biele znaky sú nežiaduce. 

 Rubínová (Ruby): Celé telo je sýto gaštanovo hnedé (ryšavé). 
Biele znaky sú nežiaduce. 

 Bielo-hnedá (Blenheim): Sýte gaštanovo-hnedé znaky dobre 
oddelené od perlovo-bieleho podkladu. Znaky súmerne 
rozdelené na hlave, s plochou medzi ušami pre veľmi cenenú 
korunku – diamantový alebo okrúhly znak (jedinečná črta 
plemena). 

 Trojfarebná (Tricolour): Čierna a biela farba v primeranom 
pomere a dobre oddelená s pálenými znakmi nad očami, na 
lícach, na vnútornej strane uší a končatín a na spodnej strane 
chvosta. 

Akákoľvek iná farba alebo kombinácia farieb je veľmi 
nežiaduca. 

 

VÁHA: 5,4–8 kg. Žiadaný je malý a dobre vyvážený pes v tomto 
váhovom rozpätí. 
 

CHYBY: Akúkoľvek odchýlku od vyššie uvedených bodov treba 
pokladať za chybu a jej vážnosť treba hodnotiť v priamom súvise 
s jej vplyvom na zdravie a prospech psa. 

Každého psa, ktorý má zjavné telesné a behaviorálne odchýlky, 
treba vylúčiť. 
 
Poznámka: Samce musia mať obidva normálne vyvinuté 
semenníky úplne zostúpené v miešku. 


