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Wzo rzec FCI nr 59     /11.05.1993/F

GOŃ CZY SZWAJ CAR SKI
(Schwe i zer Lau fhund)

Pochodzenie:   Szwaj ca ria.
Data publikacji oryginalnego wzorca:    11.05.1993
Użytkowość:  Goń czy na drob ną zwie rzy nę uży wa ny do po lo wa nia

z bro nią pal ną; zwy kle na za ją ce, sar ny, li sy, nie kie dy na dzi ki. Po -
lu je w spo sób nie za leż ny, gło sząc zwie rzy nę. Na wet w trud nym
te re nie tro pi i wy py cha zwie rzy ną z du żą pew no ścią.

Kla sy fi ka cja FCI:  gru pa 6 Psy goń cze, po so kow ce i ra sy po krew ne.
sek cja 1.2. Śre dnie psy goń cze.

a) goń czy ber neń ski
b) goń czy z Ju ry (Bru no)
c) goń czy lu cer neń ski
d) goń czy ze Schwyz

Pod le ga próbom pra cy.

KRÓT KI RYS HI STO RYCZ NY: 
Szwaj car skie psy goń cze są bar dzo sta rą ra są. O ich obe cno ści w cza sach
rzym skiej Hel we cji świad czy mo za i ka od kry ta w Aven ches, na której
przed sta wio na jest sfo ra psów od po wia da ją cych współ cze snym odmia -
nom szwaj car skich psów goń czych. W XV wie ku po szu ki wa ne by ły
przez wło skich ho dow ców psów, zaś w XVI II wie ku przez Fran cu zów ze
wzglę du na wy jąt ko we uzdol nie nia do trud ne go po lo wa nia na za ją ce.
Ich ro dzi ma ho dow la z pew no ścią pod le ga ła wpły wom psów goń czych
ras fran cu skich, spro wa dza nych do Szwaj ca rii przez naje mni ków.
W 1882 ro ku zo stał usta lo ny wzo rzec dla każ dej z 5 odmian goń cze go
szwaj car skie go. W 1909 ro ku wzor ce te zo sta ły zwe ry fi ko wa ne i stwier -
dzo no cał ko wi te wy gi nię cie psa goń cze go Tchur go vie. 22 stycz nia 1933
ro ku dla czte rech odmian goń cze go szwaj car skie go zo stał usta lo ny je den
wzo rzec. Daw na odmia na psa goń cze go z Ju ry ty pu psa Św. Hu ber ta dziś
już prak tycz nie wy gi nę ła.

WRAŻENIE OGÓLNE: 
Pies śre dniej wiel ko ści, o do brej bu do wie, świad czą cej o si le i wy trzy -
ma ło ści, dłu ga ku fa i su cha gło wa ozdo bio na dłu gi mi usza mi nada je mu
szla chet ne go wy glą du. 

WAŻ NE PRO POR CJE:
Dłu gość tu ło wia : wy so ko ści w kłę bie  = ok. 1,15 : 1
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Wy so kość w kłę bie : głę bo ko ści klat ki pier sio wej = ok.  2 : 1
Dłu gość ku fy : dłu go ści cza szki = ok.  1 : 1

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Ży wy o sil nej pa sji ło wiec kiej, ła god ny, po jęt ny, bar dzo przy wią za ny do
wła ści cie la.

GŁO WA:
Mózgo cza szka:
Cza szka wy dłu żo na, wą ska, su cha, szla chet na, wy skle pio na; guz po ty -

licz ny wy ra źnie za zna czo ny; osie cza szki i ku fy lek ko roz bież ne.
Stop za zna czo ny, ale nie prze sa dnie.
Trze wio cza szka:
Nos cał ko wi cie czar ny, do brze roz wi nię ty, no zdrza sze ro ko roz war te.
Ku fa do kła dnie tej sa mej dłu go ści co mózgo cza szka; fi ne zyj nie rzeź bio -

na, wą ska, ani kwa dra to wa, ani spi cza sta; grzbiet no sa pro sty lub
lek ki gar bo nos.

War gi nie zbyt moc no roz wi nię te, fa fle do kła dnie przy kry wa ją żu chwę;
spo je nie warg lek ko roz war te.

Szczę ki moc ne.
Po licz ki su che, łu ki jarz mo we nie zbyt wy dat ne.
Zę by moc ne, uzę bie nie peł ne, re gu lar ne, zgryz no ży co wy, tzn: tyl ne po -

wierzch nie sie ka czy gór nych ści śle przy le ga ją do prze d nich po -
wierzch ni sie ka czy dol nych. Zę by osa dzo ne pro sto pa dle w szczę -
kach. Do pu szczal ny zgryz cę go wy. To le ro wa ny jest brak jed ne go
lub dwóch przed trzo now ców (P-1 lub P-2). Trzo now ców M-3 nie
bie rze się pod uwa gę.

Oczy brą zo we, mniej lub bar dziej ciem ne, za leż nie od uma szcze nia, lek -
ko owal ne, śre dniej wiel ko ści, o ła god nym wy ra zie; brze gi po wiek
do brze pig men to wa ne, po wie ki ide al nie przy le ga ją do gał ki
ocznej.

Uszy osa dzo ne po ni żej li nii oczu, nie co z ty łu cza szki, u na sa dy nie co
węż sze; dłu gie, się ga ją ce co naj mniej do wierz choł ka no sa; nie są
od sta ją ce, wą skie, opa da ją ce, po fał do wa ne lub zwi nię te w „kor ko -
ciąg”, za o krą glo ne na koń cach, gięt kie, po kry te de li kat nym wło -
sem.

SZY JA: 
Dłu ga, ele ganc ka, do brze umię śnio na;  z nie co lu źną skórą, ale bez wy -
ra źne go pod gar dla.
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TU ŁÓW:
Li nia gór na: szy ja, grzbiet, zad  i ogon two rzą har mo nij ną, zwar tą li nię.
Kłąb nie znacz nie za na czo ny, szy ja wy dat na.
Grzbiet zwar ty i pro sty, lę dźwie do brze umię śnio ne, sprę ży ste.
Zad lek ko spa dzi sty, dłu gi, do brze zwią za ny z li nią grzbie tu, nie wy ższy

niż kłąb.
Klat ka pier sio wa: jej głę bo kość jest więk sza od sze ro ko ści, mo stek się ga

co naj mniej do łok cia; do brze roz bu do wa na ku ty ło wi; że bra lek -
ko wy skle pio ne.

Li nia dol na i brzuch: brzuch lek ko pod ka sa ny ku ty ło wi; bo ki peł ne.

OGON: 
Osa dzo ny na przedłu że niu za du, śre dniej dłu go ści, na koń cu cień szy
i nie znacz nie za krę co ny ku górze; w spo czyn ku lub w po wol nym ru chu
na tu ral nie zwie szo ny, bez wy ra źne go za krę ce nia; kie dy pies ma wy ra -
źnie na pię tą uwa gę lub przy szyb szych cho dach no szo ny jest nad li nią
grzbie tu, ale nig dy nie jest za rzu co ny na grzbiet, ani za krę co ny. Do brze
owło sio ny, ale nie ko sma ty.

KOŃ CZY NY:
Koń czy ny prze d nie bar dzo sil nie umię śnio ne, ale nie cięż kie, su che; ko -

ściec śre dniej gru bo ści; wi dzia ne z bo ku pro ste; wi dzia ne od przo -
du, rów no le głe. Ła py usta wio ne do kła dnie w osi tu ło wia.

Ło pat ki dłu gie i uko śne, do brze zwią za ne z tu ło wiem. Kąt ło pat ko wo-ra -
mien ny mie rzo ny w ide al nych wa run kach ok. 100O .

Ra mię nie co dłuż sze niż ło pat ka, uko śne, przy le ga ją ce do tu ło wia, do -
brze umię śnio ne, ale nie cięż kie.

Łok cie przy le ga ją ce do klat ki pier sio wej.
Przedra mię pro ste, sil ne i su che.
Nad gar st ki moc ne i sze ro kie.
Śród rę cze sto sun ko wo krót kie; wi dzia ne od przo du, usta wio ne w li nii

pio no wej przedra mie nia; wi dzia ne z pro fi lu, lek ko po chy lo ne. 
Ła py za o krą glo ne, pal ce zwar te; opu szki twar de i gru be; pa zu ry moc ne

a ich ko lor za le ży od uma szcze nia psa.
Koń czy ny tyl ne bar dzo sil nie umię śnio ne, ale pro por cjo nal ne i har mo nij -

ne z koń czy na mi prze d ni mi; wi dzia ne z ty łu, pro ste i rów no le głe.
Udo dłu gie, uko śne, sil nie, ale nie prze sa dnie umię śnio ne. Ką to wa nie

sta wu bio dro we go oko ło 110O.
Ko la na nie są zwróco ne ani na ze wnątrz, ani do we wnątrz. Ką to wa nie

sta wu ko la no we go oko ło 120O.
Podu dzia dłu gie, mu sku lar ne, ścię gna wy ra źne i su che.
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Śród sto pia dość krót kie, pra wi dło wo usta wio ne, rów no le głe. Brak wil -
czych pa zu rów (do pu szczal ne usu wa nie). Ką to wa nie sta wu sko -
ko we go oko ło 130O.

Ła py za o krą glo ne; pal ce zwar te; opu szki gru be i twar de; pa zu ry moc ne
w ko lo rze za leż nym od ma ści.

RUCH: 
Ruch re gu lar ny i har mo nij ny, dłu gi skok w ga lo pie (fo u lee); zad za pew -
nia du żą si łę na pę do wą; koń czy ny po ru sza ją się rów no le gle do pła szczy -
zny po środ ko wej tu ło wia; prze mie szcze nia kłę bu w li nii pio no wej re gu -
lar ne i umiar ko wa ne, nie są ob ser wo wa ne wy ra źne ru chy w pła szczy -
źnie po zio mej li nii gór nej; ru chy gło wą i szy ją na bo ki nie prze sad ne.

SKÓRA: 
De li kat na, sprę ży sta, na pię ta, róż ne go ko lo ru u czte rech odmian:
a) goń czy ber neń ski - skóra czar na pod czar nym wło sem i bia ła z nie -

wiel ki mi czar ny mi pla ma mi pod wło sem bia łym,
b) goń czy z Ju ry (Bru no) - czar na, ale ja śniej sza pod brą zo wy mi wło sa -

mi pod pa la nia,
c) goń czy lu cer neń ski - czar na pod wło sem czar nym, ja śniej sza pod wło -

sem nie bie sko cęt ko wa nym. 
d) goń czy ze Schwyz - ciem no sza ra pod wło sem po ma rań czo wym i bia -

ła z czar ny mi pla ma mi pod sier ścią bia łą. 

SZATA:
Włos krót ki, gład ki i gę sty, bar dzo de li kat ny na gło wie i na uszach.
Uma szcze nie:
a) goń czy ber neń ski - bia łe w czar ne ła ty lub z czar nym sio dłem; ja sno -

pło we do ciem no pło wych pod pa la nia na po licz kach, nad ocza mi, na
we wnę trz nej po wierzch ni uszu i wo kół odby tu; cza sa mi nie znacz ne
cęt ko wa nie.

b) goń czy z Ju ry (Bru no) - pło we z czar nym pła szczem, cza sa mi z czar -
nym na lo tem; lub czar ne z pło wym pod pa la niem nad ocza mi, na po -
licz kach, wo kół odby tu i na koń czy nach; cza sa mi ma ła bia ła ła ta na
pier si; ła ta ta mo że być na kra pia na.

c) goń czy lu cer neń ski - błę kit ne, bę dą ce re zul ta tem po łą cze nia wło sów
czar nych i bia łych, bar dzo sil nie cęt ko wa ne z ła ta mi lub czar nym sio -
dłem; ja sno pło we do ciem no pło wych pod pa la nia nad ocza mi, na po -
licz kach, na pier si, wo kół odby tu i na koń czy nach; do pu szczal ny jest
czar ny cza prak.



5

d) goń czy ze Schwyz - bia łe w po ma rań czo wo-pło we ła ty lub z po ma -
rań czo wo-pło wym sio dłem; cza sa mi z bar dzo nie znacz nym cęt ko wa -
niem; do pu szczal ny jest po ma rań czo wo-pło wy cza prak.

WYMIARY:
Wy so kość w kłę bie: - psy  49 - 59 cm,

- su ki 47 - 57 cm.

WA DY: 
Wszel kie od chy le nia od po wyż sze go wzor ca po win ny być trak to wa ne
ja ko wa dy ob ni ża ją ce oce nę za leż nie od stop nia ich na si le nia.
Wy gląd ogól ny ma ło dys tyn go wa ny, ocię ża ły lub zbyt sła by.
Znacz ne dys pro por cje po mię dzy dłu go ścią psa, głę bo ko ścią klat ki pier -
sio wej a wy so ko ścią w kłę bie.
Cza szka zbyt sze ro ka, zbyt wy skle pio na lub zbyt pła ska.
Ku fa zbyt krót ka lub zbyt dłu ga, zbyt kwa dra to wa lub wą ska.
Bra ki zę bo we z wy jąt kiem jed ne go lub dwóch przed trzo now ców P-1 lub
P-2.
Grzbiet no sa wklę sły. Stop zbyt wy ra źnie za zna czo ny. Zbyt cięż kie fa fle.
Oko ja sne, o agre syw nym wy ra zie, wi docz na spo jów ka.
Ucho pła skie, cięż kie, zbyt krót kie lub zbyt wy so ko osa dzo ne.
Szy ja zbyt krót ka.
Nadmier ne pod gar dle.
Klat ka pier sio wa zbyt płyt ka, sła bo wy skle pio na lub becz ko wa ta.
Grzbiet łę ko wa ty lub kar pio wa ty.
Zad spa dzi sty lub zbyt krót ki.
Brzuch pod ka sa ny, bo ki za pa dnię te.
Koń czy ny de li kat ne lub o wa dli wej po sta wie.
Ło pat ka zbyt spio no wa na, ra mię zbyt krót kie.
Prze d nie ła py lu źne.
Nie do sta tecz ne ką to wa nie koń czyn tyl nych, kro wia po sta wa.
Obe cność „wil czych” pa zu rów na tyl nych koń czy nach.
Źle osa dzo ny ogon, zbyt wy so ko no szo ny, za krę co ny, no szo ny na bok,
gru by lub ko sma ty.
Włos szor st ki lub ko sma ty.
Nie pra wi dło we roz mie szcze nie ko lo rów lub zna czeń u:
a) goń czy ber neń ski - zbyt licz ne czar ne cęt ki, pod pa la nie na ze wnę trz -

nej po wierzch ni uszu,
b) goń czy z Ju ry (Bru no) - maść jed no li ta, na pier si du ża bia ła pla ma lub

bia ła z cęt ko wa niem,
c) goń czy lu cer neń ski - brak „błę kit ne go” cęt ko wa nia, pod pa la nie na ze -

wnę trz nej po wierzch ni uszu,
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d) goń czy ze Schwyz - zbyt ob fi te po ma rań czo we cęt ko wa nie, maść jed -
no li ta.

Osob ni ki lę kli we lub kłótli we.

WA DY DYS KWA LI FI KU JĄ CE :
Brak ty pu.
Wy so kość w kłę bie niż sza lub prze kra cza ją ca gra ni ce okre ślo ne we
wzor cu.
Wierz cho łek no sa po zba wio ny pig men tu.
Przo do zgryz lub ty ło zgryz.
Ek tro pium lub en tro pium (tak że ope ro wa ne).
Ogon za krę co ny w kształ cie ro gu ło wiec kie go, za ła ma ny, ze zro śnię ty mi
krę ga mi.
Psy tchórz li we lub agre syw ne.

UWA GA: 
Sam ce mu szą mieć dwa, pra wi dło wo wy kształ co ne ją dra, cał ko wi cie
umie szczo ne w wor ku mo szno wym.


