13.04.2014/PL (DATA POLSKIEGO TŁUMACZENIA)
WZORZEC FCI NR 245
WYŻEŁ CZESKI SZORSTKOWŁOSY (FOUSEK)
(Cesky Fousek)

Tłumaczenie: Izabela Biernacka
Kraj pochodzenia: Czechosłowacja, obecnie Republika Czeska
Data publikacji obowiązującego wzorca: 07.08.1998
Użytkowanie: wyżeł
Klasyfikacja FCI: Grupa 7 - Wyżły
Sekcja 1 - Wyżły kontynentalne, typ „griffon”
Podlegający próbom pracy
RYS HISTORYCZNY:
Przed pierwszą wojną światową czeski fousek był najczęściej występującym szorstkowłosym wyżłem na terenie
obecnych republik: czeskiej i słowackiej. Wojna oraz jej konsekwencje spowodowały, iż rasa ta niemal wyginęła
w latach dwudziestych XX wieku i konieczne stało się jej odrodzenie. Fundamentem rekonstrukcji było kilku
typowych przedstawicieli rasy, na bazie których poprzez planową hodowlę rozwinięto współczesny typ fouska.
W dzisiejszych czasach rasa ta plasuje się liczebnie na drugim miejscu wśród ras myśliwskich użytkowanych w
Czechach i na Słowacji.
WYGLĄD OGÓLNY:
Fousek jest szorstkowłosym, wpisanym niemal w kwadrat, arystokratycznym wyżłem średniej wielkości, którego
wygląd ogólny wyraża siłę i wytrzymałość. Jest to pies wszechstronny z wrodzonymi zdolnościami do pracy w
polu, wodzie i lesie. Pomimo wrodzonej ciętości w stosunku do drapieżników, jest bardzo łatwy w szkoleniu i
prowadzeniu oraz dobrze współpracuje ze swym przewodnikiem.
GŁOWA:
Wysoko osadzona, stosunkowo wąska i długa; kufa jest nieco dłuższa od części mózgowej czaszki, grzbiet kufy
umiarkowanie łukowaty (garbonos).
Mózgoczaszka:

Czaszka: czołowa część czaszki i mózgoczaszka umiarkowanie wysklepiona i lekko zaokrąglona, nieco
obszerniejsza u psów niż suk. Wyraźne i dobrze zaznaczone łuki brwiowe podkreślają wrażenie kanciastości
głowy oraz głęboko osadzonych oczodołów. Guz potyliczny ledwie zauważalny.
Przełom czołowo-nosowy (stop): umiarkowany, zaznaczony w kierunku czoła.
Trzewioczaszka:
Nos: szeroki z szeroko rozwartymi, delikatnymi nozdrzami, zawsze ciemnobrązowy.
Kufa: zwężająca się umiarkowanie od oczu ku wierzchołkowi nosa.
Fafle: umiarkowanie rozwinięte, przylegające, nie luźne, górna warga zachodzi na dolną.
Uzębienie: szczęki silne, doskonale rozwinięte i umięśnione, kompletny zgryz nożycowy, zęby mocne.
Oczy: w kształcie migdału, o przyjaznym i bystrym wyrazie. Oko musi być dość ciemne; barwy od
ciemnobursztynowej do brązowo orzechowej, z dobrze przylegającymi, szaroczarnymi powiekami.
Uszy: wysoko osadzone, szerokie, zwężające się znacznie ku końcówkom. Płatek ucha sięga do 2/3 policzków. Na
końcu lekko zaokrąglony. Uszy leżą blisko głowy.
SZYJA:
Średniej długości, o dobrze rozwiniętej muskulaturze, sucha i wysoko osadzona w kłębie. Linia szyi jest nieco
łukowata.
TUŁÓW:
Grzbiet: krótki, mocny, prosty, opada od dobrze rozwiniętego kłębu ku zadowi.
Lędźwie: krótkie, stosunkowo szerokie i umiarkowanie łukowate.
Zad: lekko opadający, szeroki i dostatecznie długi.
Klatka piersiowa: razem z łopatką, widziana z przodu, przypomina kształtem lirę. Klatka piersiowa jest owalna o
szerokości proporcjonalnej do budowy ciała, musi sięgać przynajmniej do stawu łokciowego. Szeroka,
przedpiersie dobrze zaznaczone. Żebra dobrze wysklepione, proporcjonalne do długości tułowia.
Brzuch: powinien być lekko podkasany, zapewniający swobodę ruchu. Nie może sprawiać wrażenia, że pies jest
wychudzony.
OGON:
Kość krzyżowa musi być tak ustawiona, aby muskulatura nie wpływała na noszenie ogona, które powinno być
poziome lub nieco powyżej linii grzbietu. Ogon osadzony na przedłużeniu linii grzbietu. Ogon mocny, kopiowany
do 3/5 naturalnej długości.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie:
Łopatka: dobrze umięśniona, pochyła, tworzy kąt rozwarty z ramieniem.
Łokcie: staw łokciowy mocny, łokieć umięśniony
Przedramiona: pionowe i proste, o suchych i dobrze rozwiniętych mięśniach.
Nadgarstki: stosunkowo krótkie, niemal pionowe i nieznacznie pochylone ku przodowi.
Łapy: zwarte, kształtu krótkiej łyżki; palce zwarte i dobrze wysklepione z mocnymi paznokciami w kolorze od
ciemnej szarości do czerni, opuszki łap są grube, szorstkie i całkowicie pigmentowane. Szczególną cechą jest
niewielka resztka błony pławnej między palcami.
Kończyny tylne:
Miednica: wystarczająco długa.
Uda: szerokie, dobrze umięśnione.
Podudzia: nachylone do tyłu, umożliwiając płynny chód psa.
Stawy skokowe: o suchych mięśniach, staw skokowy jest stosunkowo nisko nad ziemią
Śródstopia: niemal pionowe, krótkie i odpowiednio mocne.
Łapy: identyczne jak w kończynach przednich; wilcze pazury są usuwane.
CHODY:
Chód regularny w stępie i kłusie, bez odchylania do środka lub na boki; ślady tylnych łap pokrywają się z śladami
przednich.
OKRYWA WŁOSOWA:
Włos: szata składa się z trzech warstw:
- podszerstek: miękki i gęsty, o długości 1,5 cm; zapobiega przenikaniu wilgoci do skóry; jest niemal zupełnie
zrzucany w lecie.

- włos okrywowy: szorstki i prosty, przylegający do ciała o długości 3 - 4 cm.
- włos o długości 5-7 cm, szczególnie szorstki i prosty, widoczny na przedpiersiu, grzbiecie, bokach i ramionach;
Na przedniej części kończyn piersiowych i miednicznych sierść jest krótsza i bardziej szorstka, na ich tylnej
stronie jest dłuższa tworząc ozdobne frędzle. Ogon nie może mieć szczotki na spodniej stronie.
Okrywa na głowie: na żuchwie i na faflach włos jest dłuższy i bardziej miękki, tworząc charakterystyczną brodę
typową dla rasy. Włos na łukach brwiowych rośnie skośnie i wyraźnie ku górze tworząc wystające brwi. Czoło,
mózgoczaszka i policzki pokryte są krótkim, szorstkim włosem; włos na uszach jest krótki, miękki i gęsty.
Umaszczenie: dozwolone kolory:
- ciemny deresz z brązowymi łatami lub bez nich.
- brązowy z białymi znaczeniami na przedpiersiu lub dolnych częściach kończyn.
- brązowy bez jakichkolwiek znaczeń.
WZROST I WAGA:
Wysokość w kłębie:
psy: 60 - 66 cm
suki: 58 - 62 cm
Waga:
psy: 28 - 34 kg
suki: 22 - 28 kg
WADY:
Każde odstępstwo od powyższego wzorca należy traktować jako wadę, powodującą odpowiednie obniżenie
oceny z zależności od stopnia jej nasilenia:
- Niewłaściwe proporcje długości ciała do wysokości w kłębie (idealne proporcje to niemal kwadrat, stosunek
wysokości do długości jak 9:10, suki mogą być nieco dłuższe).
- Głowa: krótka, klinowata lub okrągła.
- Oczy: wyłupiaste, o barwie innej niż określona we wzorcu.
- Uszy: zbyt długie lub zbyt nisko osadzone.
- Szyja: zbyt mocna lub zbyt krótka, z za luźną skórą tworzącą łałok.
- Kłąb: mało wyraźny.
- Zad: opadający.
- Klatka piersiowa za wąska, mało rozwinięte przedpiersie.
- Łapy: rozczapierzone, zajęcze, pokryte zbyt dużą ilością sierści.
- Włos: zbyt miękki, zbyt krótki lub zbyt długi
- Niewystarczająco wyraźna broda lub brwi (nie w typie);
- Brak pigmentu; przewaga białego koloru (umaszczenie srokate jest niedopuszczalne).
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE
- psy agresywne lub nadmiernie lękliwe
- psy posiadające wady fizyczne lub przejawiające zaburzenia behawioralne powinny zostać zdyskwalifikowane
Główne wymiary:
Waga ciała
Wysokość w kłębie
Długość głowy
Długość czaszki
Szerokość czaszki
Długość górnej linii nosa
Szerokość klatki piersiowej
Głębokość klatki piersiowej
Długość tułowia
Obwód za łokciami:
Obwód przy ostatnich żebrach:

Psy:
34 kg
63 cm
28 cm
14 cm
12 cm
13 cm
20 cm
25 cm
56 cm
80 cm
72 cm

Kąty:
Pomiędzy łopatką a ramieniem:
Pomiędzy ramieniem a przedramieniem:
Pomiędzy miednicą a udem:
Pomiędzy udem a podudziem:

Suki:
25 kg
60 cm
23 cm
11 cm
10 cm
11 cm
18 cm
23 cm
53 cm
72 cm
64 cm

110°
135°
110°
125°

Pomiędzy podudziem a śródstopiem

135°

UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie umieszczone w worku mosznowym.
Tylko psy pełnowartościowe, klinicznie zdrowe i typowe, mogą być wykorzystane do celów hodowlanych.

