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FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ
FOX TERRIER (WIRE)
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.
Pracovní zkoušky volitelně.
CELKOVÝ VZHLED: Atraktivní a živý, kostra a síla
přiměřené, nikdy ani hrubý ani těžkopádný vzhled. Stavba těla
představuje dokonalou vyváženost; to platí zejména o poměrné
proporci lebky a obličejové části hlavy a podobně také výšky
v kohoutku s délkou těla od vrcholu ramene k vrcholu sedací
kosti, která má být přibližně stejná. V postoji představuje široce
postaveného loveckého psa s krátkým hřbetem.
CHOVÁNÍ/TEMPERAMENT: Živý a rychlý v pohybu,
bystrého výrazu, plný očekávání a reagující při sebemenším
popudu. Přátelský, vstřícný a nebojácný.
HLAVA
LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Horní linie mozkovny téměř plochá, mírně se
zužující a postupně se svažující k očím.
Stop: Mírný.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Černá.
Tlama: malý rozdíl v délce mezi lebkou a obličejovou částí.
Když je obličejová část očividně kratší, hlava vypadá slabá a
jaksi nedokončená.
Obličejová část se pozvolna zužuje (sbíhá) od očí k čenichu a
mírně snižuje v místě spojení s čelem, není pod očima propadlá
ani srázná. Má zde být plná a dobře utvářená. Plné a zakulacené
obrysy lící jsou nežádoucí.
Čelisti/zuby: Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a
kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají
dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Nepřiměřeně
kostnaté nebo svalnaté čelisti jsou nežádoucí a nevzhledné.
Oči: Tmavé, plné ohně a inteligence, přiměřeně malé, nemají
vystupovat. Co nejkulatějšího střihu. Posazené nepříliš daleko
od sebe, ani příliš vysoko v lebce, ani příliš blízko uší. Světlé oči
jsou vysoce nežádoucí.
Uši: Malé, ve tvaru písmene V, přiměřené tloušťky, dobře
překlopené a spadající dopředu těsně podél lící. Vrchol přehybu
ucha má být jasně nad úrovní lebky. Špičaté, vztyčené,
tulipánovité nebo růžovité uši jsou vysoce nežádoucí.
KRK: Suchý, svalnatý, přiměřeně dlouhý bez kožních záhybů,
rozšiřující se k plecím a při pohledu ze strany tvořící elegantní a
ladnou křivku.
TRUP:
Hřbet: Krátký, rovný a pevný bez náznaku ochablosti.
Bedra: Svalnatá, mírně klenutá. Velmi krátká a pevná.

Hrudník: Hluboký hrudník; přední žebra mírně klenutá, zadní
žebra hluboká, pružná.
OCAS: Obvykle se kupíruje.
Kupírovaný: Vysoko nasazený. Nesen vztyčený, není stočený
nad hřbet ani zatočený. Dobré tloušťky a přiměřené délky.
Nekupírovaný: Vysoko nasazený. Nesen vztyčený, není stočený
nad hřbet ani zatočený. Dobré tloušťky a délky, aby podporoval
celkově vyvážený vzhled psa.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zepředu se ramena od
kohoutku svažují od spojení s krkem příkře dolů, krk je nasazen
proti jejich vrcholům, které jsou jemně vyznačeny. Při pohledu
ze strany mají být lopatky dlouhé, dobře vzad uložené.
Kohoutek vždy jasně vyznačen. Hrudník hluboký, nikoliv
široký. Při pohledu ze všech stran končetiny rovné, silných kostí
až k tlapám. Lokty přiléhají svisle k tělu, volně pohyblivé podél
těla, při pohybu se pohybují rovně vpřed.
PÁNEVNÍ KONČETINY: Silné a svalnaté, nesmějí být
podkleslé ani přikrčené. Kombinace krátkého stehna s rovným
kolením kloubem je vysoce nežádoucí.
Stehna: Dlouhá a silná.
Kolena: Dobře zaúhlená, nevbočená, ani nevybočená.
Hlezna: Nízko postavená.
Nárty: Svislé a rovnoběžné při pohledu zezadu.
TLAPY: Kulaté, kompaktní, s malými, tuhými, plnými
polštářky, prsty přiměřeně klenuté. Nejsou vtočené dovnitř ani
vytočené ven.
CHODY/POHYB: Hrudní i pánevní končetiny se pohybují
přímo vpřed a souběžně. Lokty se pohybují rovnoběžně volně

podél těla. Při pohybu se kolena nevtáčejí ani nevytáčejí. Silný
posun vychází z pružných pánevních končetin.
OSRSTĚNÍ
SRST: hustá, velmi drátovité struktury, 2 cm (3/4 palce) plecích
až 4 cm (1 1/2 palce) na kohoutku, hřbetě, žebrech a bězích
s podsadou, která je krátká a jemnější. Na hřbetu a bězích je
drsnější nežli na bocích. Srst na mordě je kadeřavá a je
dostatečné délky, aby propůjčovala mordě výraz síly. Srst na
končetinách je hustá a vlnitá.
BARVA: Bílá převládá nad černou; bílá s černými a tříslovými
nebo s tříslovými znaky. Žíhané, červené, játrově hnědé nebo
břidlicově modré odznaky jsou nežádoucí.
VELIKOST A HMOTNOST:
Výška v kohoutku nepřesahuje 39 cm (15 1/2 palce) u psů, u fen
poněkud méně.
Ideální htmotnost ve výstavní kondici je 8,25 kg (18 liber) u psů,
u fen poněkud méně.
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.

