Wzorzec FCI nr 245

WYŻEŁ CZESKI SZORSTKOWŁOSY (FOUSEK)
(Cesky Fousek)
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”.
Próby pracy wymagane.
RYS HISTORYCZNY:
Czeski fousek był najbardziej rozpowszechnionym w hodowli
ostrowłosym wyżłem na terenie obecnych republik: czeskiej i słowackiej przed pierwszą wojną światową. Wydarzenia historyczne
spowodowały, iż rasa prawie wyginęła w latach dwudziestych, jednak
została odnowiona. Fundamentem pod rekonstrukcję był zachowany,
typowy przedstawiciel wąsacza, z którego poprzez planowaną hodowlę
rozwinął się współczesny typ fouska. W dzisiejszych czasach rasa ta
plasuje się na drugim miejscu wśród ras myśliwskich pod względem
używania do polowań w Czechach i na Słowacji.
WYGLĄD OGÓLNY:
Fousek jest ostrowłosym, arystokratycznym wyżłem średniego wzrostu,
którego wygląd ukazuje siłę i wytrwałość. Jest to pies z wrodzonymi
zdolnościami do pracy w polu i wodzie, jak i akcji w leśnym terenie.
Pomimo skłonności do niszczenia, jest bardzo łatwy w szkoleniu i pełen
poświęcenia.
GŁOWA:
Wysoko osadzona, szczupła, nieco wąska; kufa jest nieco dłuższa od
części mózgowej czaszki, grzbiet nosa umiarkowanie łukowaty (barani
nos).
Mózgoczaszka:
Czaszka: czołowa część czaszki i mózgoczaszka umiarkowanie wysklepione, nieco obszerniejsze u psów niż suk; guz potyliczny ledwie
zauważalny. Łuki brwiowe dobrze zaznaczone i wyraźne podkreślające wrażenie kanciastości głowy i kształt głębszych oczodołów.
Przełom czołowo-nosowy (stop): umiarkowany, zaznaczony w kierunku
czoła.
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Trzewioczaszka:
Nos: wierzchołek nosa z szeroko rozwartymi, wrażliwymi nozdrzami;
barwa skóry ciemnobrązowa.
Kufa: zwężająca się umiarkowanie od oczu ku wierzchołkowi nosa.
Fafle: dość silnie rozwinięte, elastyczne brzegi, górna warga zachodzi
lekko na dolną.
Uzębienie: silne, wyraźnie zaznaczone szczęki, zgryz nożycowy, uzębienie mocne i pełne.
Oczy: w kształcie migdału, głęboko osadzone, z dobrze przylegającymi,
szaroczarnymi powiekami; barwy od ciemnobursztynowej do
głębokiego kasztanu, o przyjaznym i bystrym wyrazie.
Uszy: wysoko osadzone, szerokie płaty, zwężające się znacznie ku
zaokrąglonym końcówkom, sięgającym 2/3 policzków.
SZYJA:
Średniej długości, o dobrze rozwiniętej muskulaturze, jednak sucha
i wysoko osadzona w kłębie. Grzbiet szyi umiarkowanie łukowaty.
TUŁÓW:
Grzbiet: krótki, mocno pochyły od kłębu ku zadowi.
Lędźwie: krótkie, stosunkowo szerokie i umiarkowanie łukowate.
Klatka piersiowa: razem z łopatką, widziana z przodu, przypomina
kształtem lirę. Mostek musi być wyrazisty, owalny i proporcjonalnej szerokości w stosunku do ogólnej budowy psa. Pierś musi sięgać przynajmniej do stawu łokciowego. Żebra dobrze wysklepione, rozmieszczone proporcjonalnie na całej długości tułowia.
Brzuch: powinien być nieco podkasany zapewniając swobodę ruchu,
lecz nie może sprawiać wrażenia słabości.
OGON:
Średniej grubości, kopiowany do 3/5 naturalnej długości, kość krzyżowa
musi być dobrze ustawiona; muskulatura nie wpływa na noszenie
ogona, które powinno być poziome lub tylko nieznacznie wzniesione powinien stanowić kontynuację linii grzbietowej.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie:
Barki i ramiona: bark pochyły i formujący nieostry kąt z ramieniem,
łopatka z dobrze rozwiniętymi mięśniami.
Łokcie: muszą być mocno zbudowane, umięśnione.
Przedramiona: pionowe i proste, z zaznaczonymi, suchymi mięśniami.
Nadgarstki: stosunkowo krótkie, niemal pionowe i nieznacznie pochylone ku przodowi.
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Łapy: kształtu stępionej łyżki; krótkie, z mocno łukowatymi, zwartymi
palcami i silnymi pazurami od koloru ciemnej szarości do czerni.
Poduszki jędrne, szorstkie i w pełni wybarwione, z widocznymi
resztkami owłosienia między palcami.
Kończyny tylne:
Miednica: wystarczająco długa.
Uda: szerokie, o rozwiniętej muskulaturze.
Podudzia: przechylone w tył, poprawnie ukątowane umożliwiające
płynny chód.
Stawy skokowe: niezbyt wysoko ustawione; szczupłe, z długą i lekko
odstającą piętą.
Śródstopia: niemal pionowe, krótkie i odpowiednio silne.
Łapy: identyczne jak w kończynach przednich; wilcze pazury są
usuwane.
CHODY:
Regularny w stępie i kłusie z niewielkim odchyleniem linii grzbietu,
w kłusie odciski stóp pokrywają się (sznurowanie).
OKRYWA WŁOSOWA:
Włos: szata składa się z trzech warstw:
- Podszerstek: miękki i gęsty, 1,5 cm długości; zapobiega przenikaniu
wilgoci do skóry i jest niemal zupełnie zrzucany w lecie.
- Płaszcz: szorstki i prosty, 3-4 cm długości.
- Włos okrywowy: szczególnie szorstki i prosty, widoczny na przedpiersiu, linii grzbietu, bokach i ramionach; 5-7 cm długości.
W przedniej części kończyn piersiowych i miednicznych płaszcz
jest krótszy i bardziej szorstki, dłuższy na ich tylnej stronie,
tworząc ozdobne frędzle. Ogon nie może mieć szczotki na spodniej stronie.
Okrywa na głowie: na dolnej szczęce i na faflach włos jest dłuższy
i bardziej miękki, tworzący charakterystyczną brodę. Sierść na
łukach brwiowych rośnie skośnie i widocznie ku górze. Czoło,
mózgoczaszka i policzki pokryte krótkim, szorstkim włosem; uszy
pokryte krótką, bardziej miękką, gładką sierścią.
Umaszczenie: dozwolone kolory:
- ciemny deresz z brązowymi łatami lub bez nich.
- brązowy ze znaczeniami na przedpiersiu lub dolnych częściach
kończyn.
- brązowy bez jakichkolwiek znaczeń.

3

WZROST:
Wysokość w kłębie:
Waga:

psy:
suki:

60 - 66 cm
58 - 62 cm

psy:
suki:

28 - 34 kg
22 - 28 kg

WADY:
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyżej, powinny być traktowane jako wady, powodujące odpowiednie obniżenie oceny.
-

Niewłaściwe proporcje pomiędzy długością ciała, a wysokością w kłębie.
Głowa: krótka, klinowata kufa lub okrągła głowa.
Oczy: wyłupiaste, o barwie innej niż określona we wzorcu.
Uszy: zbyt długie lub zbyt nisko osadzone.
Szyja: zbyt silna i krótka, z luźną skórą.
Kłąb: niewystarczająco wyraźny.
Zad: ścięty.
Klatka piersiowa: niewystarczająco rozwinięte przedpiersie, zbyt mało
wyraźny mostek.
- Łapy: pochyłe łapy lub nadgarstki, pokryte zbyt dużą ilością sierści.
- Szata: zbyt cienka, krótka lub długa; niewystarczająco wyraźna broda
lub brwi;
- Brak pigmentu; przewaga białego koloru.
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:
Kąty:
Pomiędzy
Pomiędzy
Pomiędzy
Pomiędzy
Pomiędzy
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Psy:
34 kg
63 cm
28 cm
14 cm
12 cm
13 cm
20 cm
25 cm
56 cm
80 cm
72 cm

łopatką, a ramieniem:
ramieniem, a przedramieniem:
miednicą, a udem:
udem a podudziem:
podudziem, a śródstopiem

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°
135°

UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.
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