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NORSKÝ LOSÍ PES ŠEDÝ
(Norsk Elghund Grå)
ZEMĚ PŮVODU: Norsko
DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 09.08.1999
POUŽITÍ: pes pro lov losů
ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:

Skupina 5
špicové a primitivní plemena
Sekce 2
severští lovečtí psi
Zkouška z výkonu pouze v severských zemích
(Švédsko, Norsko, Finsko).

CELKOVÝ VZHLED: typický špic. Kompaktní a krátké tělo, kvadratická stavba. Pružný,
zdviženě nesený krk. Vztyčené uši. Srst silná a bohatá, ale ne štětinatá nebo dlouhá. Ocas je
těsně zatočený nad hřbetem.
DŮLEŽITÉ POMĚRY: kvadratická stavba. Délka lebky a délka tlamy jsou shodné.
POVAHA / TEMPERAMENT: nebojácný, energický, statečný.
HLAVA: klínovitého tvaru, poměrně široká mezi ušima. Suchá.
MOZKOVNA:
Lebka: mírně klenutá.
Stop: patrný, ale ne příliš výrazný.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: černá.
Tlama: postupně se zužující, a to jak při pohledu shora, tak při pohledu ze strany. Nosní hřbet
rovný.
Pysky: těsně přiléhající.
Čelisti/Zuby: nůžkový skus. Úplný chrup.
Oči: nevystupující. Tmavě hnědé barvy.
Uši: vysoko nasazené, pevné a vztyčené, poměrně malé. Výška uší je o něco málo větší než
jejich šířka v místě nasazení. Uši jsou špičaté a velmi pohyblivé.
KRK: střední délky, pevný, vztyčený, bohatý límec bez volné kůže.
TRUP: silný, s krátkými bedry.
Hřbetní linie: od kohoutku ke kořenu ocasu rovná.
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Kohoutek: dobře vyvinutý.
Hřbet: silný, osvalený, rovný.
Bedra: dobře vyvinutá.
Záď: silná a široká.
Hrudník: široký a hluboký, dobré klenutí žeber.
Břicho: téměř rovné.
OCAS: vysoko nasazený, silný. Poměrně krátký. Hustě osrstěný, ale ne s praporem. Pevně
zatočený nad střední linií, není nesen na žádnou stranu těla. Špička nesmí být u dospělého psa
rovná.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: silné a pevné, rovné.
Ramena: šikmo uložená.
Nadloktí: mírně šikmé.
Loket: dobře přiléhající, nevytáčí se ani dovnitř ani ven.
Předloktí: rovné jak při pohledu zpředu, tak při pohledu ze strany.
Nadprstí: rovné při pohledu zpředu, mírně šikmé při pohledu ze strany.
Přední tlapky: poměrně malé, kompaktní, prsty směřují dopředu.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: silné, suché a osvalené. Rovnoběžné při pohledu zezadu. Přiměřeně
zaúhlené.
Stehna: osvalená a široká.
Kolena: přiměřeně zaúhlená.
Bérce: střední délky.
Hlezenní kloub: přiměřeně zaúhlený.
Hlezna: v postoji nesmějí sahat za kořen ocasu.
Zadní tlapky: poměrně malé. Oválného tvaru, kompaktní, prsty směřují dopředu.
POHYB: lehký a zjevně bez námahy. Jak při pohledu zpředu, tak při pohledu zezadu
paralelní.
KŮŽE: pevná, na hlavě bez vrásek.
OSRSTĚNÍ:
SRST: střední délky. Hustá, hrubá, bohatá krycí srst bez kadeří. Na hlavě a přední straně
končetin krátká a hladká. Nejdelší na krku, stehnech, zadní straně končetin a ocasu. Jemná
podsada.
BARVA: šedá různých odstínů. Barva je tvořena černými konečky chlupů krycí srsti.
Světlejší na hrudníku, břiše, končetinách a spodní straně ocasu, pod kořenem ocasu a na
„postrojovém znaku“. Postrojový znak je asi 5 cm široký pruh od kohoutku k lokti, kde krycí
srst postrádá černé konečky. Uši a přední část tlamy jsou tmavé (tmavá maska). Tmavá linie
od oka k nasazení ucha vymezuje masku. Světle šedá podsada.
VÝŠKA:
Výška v kohoutku:

Psi:

Ideální výška 52 cm.
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Feny: Ideální výška 49 cm.
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost,
s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
- kulatá nebo vypouklá lebka.
- špičatá nebo krátká tlama.
- klešťový skus, nepravidelný skus.
- světlé oči.
- příliš velké nebo příliš široké uši.
- příliš krátký ocas, nedostatečně pevně stočený, ocas nesený na stranu.
- ploché tlapky.
- příliš dlouhá nebo příliš krátká podsada.
- barva do hněda nebo žluta. Tmavá podsada. Barva sazí.
- bílá barva na špičce ocasu. Bílá barva na hrudníku.
- nejistá nebo nervózní povaha.
VYŘAZUJÍCÍ VADY:
- přílišná plachost nebo agresivita.
- podkus nebo předkus.
- žluté nebo modré oči.
- uši nejsou vztyčené.
- přirozeně krátký ocas.
- paspárky na pánevních končetinách.
- jakákoliv jiná barva než šedá.
- kohoutková výška o více než 3 cm menší nebo o více než 4 cm větší než ideální výška.
Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
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