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MANCHESTER TERIÉR
(MANCHESTER TERRIER)
ZEMĚ PŮVODU:

Velká Británie

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:
VYUŽITÍ:

24.06.1987

teriér

KLASIFIKACE FCI:

skupina 3
teriéři
sekce 1
vysokonozí a středně velcí teriéři
Bez pracovní zkoušky.

CELKOVÝ VZHLED:

Kompaktní, elegantní a zdravý pes řádné substance.

CHOVÁNÍ/POVAHA:

Temperamentní, ostražitý, veselý a kurážný; bystrý a oddaný.

HLAVA
LEBEČNÍ ČÁST:

Lebka: Dlouhá, plochá a úzká, rovná a klínovitá, bez výrazného lícního osvalení.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nos: Jantarově černý.
Morda: Pod očima náležitě vyplněná, zužující se.
Čelisti / zuby: Čelisti rovné, s dokonalým a pravidelným nůžkovým skusem, to znamená,
že horní zuby těsně překrývají zuby spodní a jsou kolmo vsazené do čelistí.
Pysky: Přiléhavé.
Oči: Malé, tmavé a jiskrné. Oči mají mandlový tvar a nejsou vystouplé.
Uši: Malé, ve tvaru písmene V, nesené dostatečně nad horní linií hlavy a klopené těsně
k hlavě nad očima.
KRK:

Poměrně dlouhý, od ramen k hlavě se zužuje, šíje je mírně klenutá. Kůže na krku
je bez laloku.

TRUP: Krátké, přes bedra mírně vyklenuté.
Žebra: Dobře klenutá.
Spodní linie: Za žebry vpadlá.
OCAS:

Krátký, nasazený v místě, kde končí oblouk hřbetu; u kořene silný, zužuje se do
špičky. Ocas není nesený výše, než činí úroveň hřbetu.
KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:

Nohy zcela rovné, postavené dobře pod tělem; jejich délka je
úměrná k tělu. Přední fronta je úzká a hluboká.
Ramena: Hladká a náležitě šikmo uložená.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné a svalnaté. Nohy nemají ani kravská hlezna, ani tlapy vtočené
dovnitř.
Kolenní klouby: Dobře úhlené.
TLAPKY:

Malé, polozaječí a silné s dobře klenutými prsty.

CHŮZE / POHYB: Přímý, volný a vyvážený, s dobrým dosahem hrudních končetin a hnací
silou vycházející z pánevních končetin.
OSRSTĚNÍ
SRST:

Přiléhavá, hladká, krátká a lesklá s pevnou strukturou.

BARVA: Jantarově černá se sytým mahagonovým pálením. Zbarvení je rozdělené takto:
Na hlavě – tříslová morda až k nosu, nos a nosní hřbet jantarově černý. Malé tříslové
skvrny na obou lících a nad oběma očima; spodní čelist a krk s jemným tříslovým „V“.
Končetiny od kolene dolů tříslové s výjimkou prstů, které mají černé proužky.
Bezprostředně nad tlapami se nachází nevýrazná černá skvrna (připomínající otisk palce).
Vnitřní stranu pánevních končetin tvoří tříslové zbarvení, které je ve výši kolenních
kloubů rozdělené černým zbarvením. Spodní strana ocasu je tříslová; tříslové znaky kolem
konečníku jsou pokud možno co nejužší, takže jsou zakryty ocasem. Nevýrazný tříslový
znak na obou stranách hrudníku. Tříslové zbarvení na vnějších stranách pánevních
končetin (tzv. „kalhotky“) je nežádoucí. Černá by nikdy neměla přecházet v tříslovou,
nebo naopak, oddělení barev musí být jasně vyjádřeno.
VELIKOST:

Ideální výška v kohoutku:

psi 40 – 41 cm;

feny 38 cm.

VADY:

Každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra
závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni
odchylky.
POZN.:

Psi by měli vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

