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VELŠTERIÉR
(WELSH TERRIER)
ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie
DATUM PUBLIKACE
STANDARDU: 29.10.2003.

PŮVODNÍHO

PLATNÉHO

VYUŽITÍ: Teriér.
KLASIFIKACE F.C.I.:

Skupina 3 teriéři.
Sekce 1
Vysokonozí a středně
velcí teriéři.
Bez pracovních zkoušek.

CELKOVÝ VZHLED: Inteligentní, dovedný, dobře vyvážený
a kompaktní.
CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Laskavý, poslušný a dobře
ovladatelný. Šťastný a veselý, zřídkakdy plachý. Hravý a
nebojácný, avšak v žádném případě agresivní, ačkoli je kdykoli
připraven si v případě potřeby uhájit si své.
HLAVA
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Plochá, mezi ušima středně široká.
Stop: Nepříliš výrazný.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá.

Tlama: Od stopu ke špičce nosu středně dlouhá.
Čelisti / zuby: Čelisti jsou silné, jasně řezané, dosti hluboké a
schopné stisku; silné s dokonalým pravidelným nůžkovým
skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají zuby dolní a
jsou kolmo vsazené do čelistí.
Oči: Malé, dobře vsazené, tmavé; výraz očí vypovídá o
temperamentu psa. Kulaté, plné oko je nežádoucí.
Uši: Ve tvaru písmene V, malé, kůže není příliš tenká; nasazené
značně vysoko, klopené vpřed a nesené těsně k lícím.
KRK: Středně dlouhý a silný, mírně klenutý a ladně přecházející
do plecí.
TRUP:
Hřbet: Krátký.
Bedra: Silná.
Hrudník: Dobré hloubky a středně široký. Dobře klenutá žebra.
OCAS: Obvykle se kupíruje.
Kupírovaný: dobře nasazený. Nesený vztyčený, avšak nikdy
zatočený nad hřbet.
Nekupírovaný: dobře nasazený. Nesený vztyčený, avšak nikdy
zatočený nad hřbet. Celkově v harmonické rovnováze s tělem
psa.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: Běhy jsou rovné a svalnaté, se
statnými kostmi.
Plece: Dlouhé, šikmé a dobře uložené vzad.
Nadprstí: Kolmá a silná.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné.

Stehna: Svalnatá, správné délky.
Hlezna: Dobře zaúhlená, nízko uložená, se statnými kostmi.
TLAPY: Malé, okrouhlé, kočičí.
CHODY/POHYB: Hrudní a pánevní končetiny vedeny přímo
vpřed a rovnoběžně. Lokty se pohybují kolmo k tělu, po
stranách pracují volně, kolenní klouby se nevytáčí ven, ani
nevtáčí dovnitř.
OSRSTĚNÍ
SRST: Drátovitá, tvrdá, těsně přiléhající a bohatá. Jednoduchá
srst (bez podsady) je nežádoucí.
BARVA: Přednost se dává černé s pálením nebo tmavě šedé
s pálením, bez černé kresby na prstech. Černé zbarvení pod
hlezny je vysoce nežádoucí.
VELIKOST: Výška v kohoutku nepřekračuje 39 cm (15 ½
palce).
Hmotnost: 9 – 9,5 kg (20-21 liber).
VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí
posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném
poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový
zdravotní stav a pohodu psa
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně
projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Pozn.: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá
varlata, nacházející se zcela v šourku.

