95 – Epagneul Breton
Bretónsky španiel
Pôvod: Francúzsko
Dátum vydania platného štandardu: 28.4.1995
Krátky prehľad histórie:
Pochádza s centra Bretónska. Jeho predchodcami boli pravdepodobne v
stredoveku známe a Gastonom Febusom popísané vtáčie psy. Nepochybne je
jedným z najstarších stavačov Francúzska. Chovateľskou selekciou sa z
neho stal vrcholne spoľahlivý stavač, ktorého dnes poznáme.
Prvý návrh štandardu vznikol 3.9. 1907 a bol prijatý 7.6.1908. Po zmenách z r.
1923 a po korektúrach z r. 1933 a 1956 bol štandard platný dodnes.
Celkový vzhľad: elegantný a statný, veľmi mocný malý pes, so substanciou,
ale nie ťažkopádny, čulý, s bystrým výrazom, má typ malého, kvadratického psa
plného energie.
Dôležité proporcie:
dosahuje po lakte.

dĺžka tela je

rovnaká ako výška

v kohútiku. Hrudník

Povaha a správanie: vyrovnaný, vážny, nežný. Vášnivý poľovník. Znášanlivý
voči iným psom. Ideálny spoločník.
Hlava: ideálny pomer papule a temena je 2:3, t.j. 8:12
Lebka: pri pohľade spredu aj s profilu je lebka zaoblená. Pri pohľade zhora sa
strany hlavy tiež zaobľujú. Ohraničujúce línie papule a temena sú paralelné
alebo mierne divergentné. šírka hlavy meraná vo výške jarmových oblúkov je
približne 11 až 12 cm.
Stop: napriek jeho mäkkému sklonu, zreteľný odskok.
Tvárová časť:
Ňucháč: najtmavšej telovej farby, podľa toho či je pes biely s oranžovou,
biely s hnedou alebo čierno biely. Nosné dierky dobre otvorené.
Papuľa: rovná, kratšia ako temeno.
Pysky: tenké, dosť napnuté, priliehavé. Zboku prekrývajú horné pysky celkom
zľahka spodné.
Chrup: úplný nožnicový zhryz.
Nadočnicové oblúky: tvoria mäkký oblúk.
Oči: pomerne okrúhle, vodorovne osadené, farba v súlade s farbou osrstenia a
ňucháča. Čulý a pozorný výraz.
Uši: vysoko nasadené, trojuholníkové, s mierne zaoblenými špicami, dobre
pokryté zvlnenou srsťou, nesené plocho proti lícam. Keď sa natiahnu dopredu
nesmie ušnica presahovať základ papule.

Krk: stredne dlhý, dobre odsadený od pliec. Koža je tenká, mäkká a uvoľnená,
bez toho aby tvorila záhyby.
TRUP
Horná línia: rovná a pevná.
Chrbát: krátky a rovný.
Bedrá: krátke, široké a pevné.
Kríže: veľmi mierne zošikmené.
Boky: nižšie ako kohútik, mierne vystupujú, bedrové hrbolce sú vo výške
kohútika.
Hrudník: široký, s dobre klenutými rebrami, dozadu dobre vyvinutý.
Hrudník siaha po lakte.
Brucho a spodná línia: dobre, ale nie prehnane vtiahnuté. Brucho nemá byť
chrtovité ani ovisnuté.
Chvost: rovný alebo spustený, dlhý maximálne 10 cm. často mierne zahnutý a
zakončený huňatou srsťou. Niektoré psy sa rodia bez chvosta.
KONČATINY
Predné končatiny: zvislé a rovné, paralelné s osou tela.
Plecia: šikmé a svalnaté.
Ramená: svalnaté s dobrou štruktúrou kostí.
Lakte: priliehavé, nemajú byť vtočené ani vytočené.
Predlaktia: silné, suché ale svalnaté, rovné a zvislé.
Záprstia: mierne šikmé.
Labky: suché so zovretými prstami, trocha srsti medzi prstami.
Zadné končatiny: pri pohľade zozadu sú úplne zvislé, pri pohľade z profilu
ležia sedacie hrbolce a päty približne na tej istej vertikále.
Stehná: široké, dosahujú dobre dozadu.
Päty: nie príliš zauhlené.
Podpätia: rovné a zvislé.
Zadné labky: tesne zovreté prsty, trocha srsti medzi nimi, nemá vlčie pazúriky.
Pohyb: plynulý, živý, ktorý zdôrazňuje typ malého kvadratického, energického
psa. Počas poľovačky sa uprednostňuje cval, s rýchlym sledom pomerne
krátkych krokov.
OSRSTENIE
Vlastnosti srsti: na tele je jemná, bez preháňania, hladká alebo len mierne
zvlnená. Na predných končatinách sú nie príliš husté strapce, zadné končatiny
sú bohato osrstené až do polovice stehien.
Farba: biela a oranžová, biela a hnedá. čierna a biela. Trojfarebný biely,
oranžový, hnedý alebo sivko s niektorou s týchto farieb.
Veľkosť: od 47 do 50 cm, tolerancia 1 cm nahor alebo nadol.
Ideálna výška pre psa: 48 až 50, pre sučku 47 až 49 cm.
Chyby: každá ...
-lebka: kvadratická, špicatá, úzka, príliš okrúhla, s príliš výrazným stopom.

ňucháč: príliš úzky.
Papuľa: zbiehavá alebo kvadraticky zakončená.
Pysky: tučné, príliš ovisnuté, príliš viditeľné kútiky.
Oči: svetlé, guľaté, šikmo osadené.
Uši: nízko nasadené, ovisnuté, široké s kučerami, príliš dlhé, stočené, biele
alebo s bielymi škvrnami.
Krk: príliš tenký alebo krátky.
Chrbát: dlhý, klesajúci, klenutý.
Bedrá: dlhé, úzke, nachgiebig(ústupné)
Kríže: príliš úzke, príliš šikmé, zrazené.
Hrudník: úzky, nie dosť hlboký, ploché rebrá, zašpicatené predhrudie, príliš
krátky, kurací hrudník.
Slabiny: tučné alebo povolené.
Chvost: príliš dlhý, s krátkou srsťou, kolmo nesený, nízko nasadený.
Predné končatiny: príliš šikmé záprstia, voľné lakte, úzko alebo široko
postavené labky.
Koža: hrubá, príliš povolená, so záhybmi.
Hrubé chyby:
Lebka: príliš výrazné nadočnicové oblúky.
Papuľa: príliš krátka. Klesajúca papuľa.
Oči: príliš svetlé, pohľad kúsavý alebo dravčí, škúlenie.
Krk: lalok.
Srsť: kučeravá, hodvábna alebo príliš bohatá, krátka, nedostatočné alebo
príliš bohaté zástavy, príliš dlhé strapce.
Vylučujúce chyby: nedostatok typu (nedostatočne vyvinuté plemenné znaky,
takže jedinec už nie je typický).
Veľkosť :mimo hraníc určených štandardom.
Zbiehavosť papule a temena (zdvihnutý nos).
Biely fľak na uchu.
Biela srsť okolo očí.
Príliš svetlé alebo rôznofarebné oči.
Nepigmentované viečka.
Nadmerne depigmentovaný ňucháč.
Pred a podhryz.
P1 nie sú dôležité, psy, ktorým chýbajú viac ako 2 P2 sa majú
diskvalifikovať ako aj psy, ktorým chýba okrem premoláru iný zub.
Netypické osrstenie ako aj jednofarebné psy.
Bojazlivá povaha.
Agresivita.
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne
zostúpené v miešku.

