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Standard F.C.I. č. 24 / 06. 01. 1997 / F 
Text upraven podle modelového standardu Dr. Paschouda. 
Překlad z francouzštiny: Helena Dvořáková 
Původ: Francie 
Datum zveřejnění platného standardu: 17.11.1978 
Použití: honič 
 
Klasifikace F.C.I.  skupina 6 – honiči, barváři a plemena příbuzná 
    sekce 1.1 – velcí honiči 
    s pracovní zkouškou 
 
Celkový vzhled:  

Je to velmi ušlechtilý pes, spojující vysoký stupeň dokonalosti, síly, elegance a lehkosti 
s okouzlujícím zbarvením. 

 
Hlava: protáhlá, ne však přehnaně dlouhá, nepříliš široká, boční osy pokračují až k mírně 

vyznačenému týlnímu hrbolu. 
 
Část mozková: 

Mozkovna: je spíše plochá než klenutá, stop je málo zřetelný. 
 
Část obličejová: 
 Nos:  je velký, široký, přesahující čelisti. 
 Nosní hřbet: mírně klenutý, přiměřeně dlouhý. 
 Pysky: horní překrývá spodní, čenichová partie je poněkud špičatá. 
 Oči:  jsou velké, černě orámované, výrazného pohledu. 

Uši:  středně široké, jemné, zavěšené poněkud níže, středně dlouhé, stáčejí se ke špičce. 
 
Krk: dlouhý, štíhlý, suchý. 
 
Tělo: 

Hřbet: svalnatý a velmi pevný. 
Bedra: svalnatá. 
Slabiny: mírně vtažené. 
Hrudník: velmi prostorný, spíše hluboký než široký. 
Žebra:  dlouhá 

 
Ocas:  středně dlouhý, slabý a bez výskytu delších chlupů, dobře nasazený a elegantně nesený, 

mírně prohnutý. 
 
Končetiny: 

Htrudní končetiny: rovné, dobře osvalené, suché a silné. 
Lopatky: dlouhé, ploché a šikmé, dobře přiléhají k hrudníku; 
Tlapky:  tlapka tzv. vlčí, spíše dlouhá, velmi odolná. 
Pánevní končetiny:  
Kyčle:  mírně zešikmené, dobře posazené, dobré délky. 
Stehna: velmi svalnatá. 
Hlezna: nízko u země, mírně zaúhlená, metatarsus rovný. 
Tlapky: stejné jako na předních končetinách. 

 
Pohyb:  

je velmi lehký, pes snadno cválající, dobře skákající a snadno pronikající podrostem. 
 
Kůže:  nos vždy černý, varlata různě zbarvená. 
 
 



Zevnějšek: 
 
 Srst:  krátká a lesklá. 

Zbarvení: tříbarevné, s černým pláštěm nebo velkými plotnami, někdy se vyskytují i jedinci 
bílooranžoví. Vlčí srst (šedohnědé skvrny na zadní straně stehen – p.p.) se vyskytuje u mnoha 
jedinců.  

 
Výška:  psi   62 – 72 cm 
  feny 60 – 70 cm 
 
Chyby:  

všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za chyby a musí být 
penalizovány podle stupně jejich závažnosti. 

 
Vylučující vady: 

•  černobílé zbarvení 
•  lalok 

 
Psi s lehkým podkusem nejsou vyřazováni. Při srovnatelné kvalitě je však dávána přednost psům 
s normálním skusem. 
 
N.B. všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku. 
 
 
 


