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ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.
Překlad: Ing. Kateřina Bečková
DATUM
PUBLIKACE
STANDARDU: 13.10.2010.

OFICIÁLNÍHO

PLATNÉHO

VYUŽITÍ: Chrti.
KLASIFIKACE FCI:

Skupina
Část 3

10 Chrti.
Krátkosrstí
chrti.
Bez pracovních zkoušek.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Experti se shodují (ačkoliv
ne jednomyslně), že Greyhound může mít své kořeny na Středním
Východě. Kresby psů typově podobných greyhoundovi byly
nalezeny na zdech starověkých egyptských hrobek pocházejících
z doby až 4000 let před naším letopočtem. I když se psi tohoto typu
během let rozšířili napříč Evropou, byla to právě Británie, kde byli
vyšlechtěni až k vytvoření standardu. Greyhounda, který je
prototypem chrta, dobře zná mnoho lidí. Greyhound pro psí závody
byl vyšlechtěn z honící psa specializovaného na lov živých zajíců.
Jen gepard dokáže greyhounda překonat svou rychlostí. U
greyhounda byla při dostizích zaznamenána rychlost přesahující 45
mil/hod (72 km/h).
CELKOVÝ VZHLED: Silně stavěný, vzpřímený, s velkorysými
proporcemi, silného osvalení a symetrických tvarů, s dlouhou hlavou
a krkem, velmi dobře uložených plecí, hlubokým hrudníkem,
prostorným trupem, mírně klenutými bedry, silnými pánevními
končetinami, rovnými a rovnoběžnými končetinami a tlapami,
pružnými běhy, což mimořádně podtrhuje jeho charakteristický
elegantní typ a přednosti.
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CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Mimořádně vitální a vytrvalý.
Povaha inteligentní, jemná, oddaná a vyrovnaná.
HLAVA: Dlouhá, střední šířky.
LEBEČNÍ PARTIE:
Mozkovna: Plochá.
Stop: Mírný.
OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Tlama: Silné čelisti, dobře formované.
Čelisti / zuby: Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním
nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a
jsou posazeny v čelistech kolmo.
Oči: Bystré, inteligentní, oválné a šikmo uložené. Přednostně tmavé.
Uši: Malé, růžicovité, jemné textury.
KRK: Dlouhý a svalnatý, elegantně klenutý, dobře přecházející v
plece.
TRUP:
Hřbet: Poměrně dlouhý, široký a silný.
Bedra: Silná, mírně klenutá.
Hrudník: Hluboký a prostorný, poskytující dostatek prostoru pro
srdce. Žebra hluboká, dobře klenutá a dosahující daleko dozadu.
Dolní linie a břicho: Slabiny dobře vtažené.
OCAS: Dlouhý, nasazený poměrně nízko, silný u kořene, zužující se
ke špičce, nesen nízko, mírně zahnutý.
KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Lokty, nadprstí a prsty nejsou vtočeny dovnitř

ani vytočeny ven.
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Plece: Šikmé, dobře dozadu uložené, svalnaté, aniž by byly příliš
těžké, nahoře úzce postavené a jasně odsazené.
Loket: Volně pohyblivý a dobře postavený pod plecemi.

Předloktí: Dlouhé a rovné, kosti dobré substance a kvality.
Přední nadprstí (zápěstí): Středně dlouhá, lehce pružící.
Přední tlapy: Střední délky, s kompaktními, dobře klenutými prsty a
silnými polštářky.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Trup a pánevní končetiny mohutných proporcí a
navzájem dobře spojeny; v postoji umožňují psovi pokrýt
odpovídající prostor.
Stehna a lýtka: Široká a svalnatá, vykazující velkou sílu při pohybu
vpřed.
Koleno: Dobře zaúhlené.
Zadní nadprstí (nárt): Hlezna nízko postavená, nejsou vtočená
dovnitř ani vytočená ven.
Zadní tlapy: Střední délky, s kompaktními, dobře klenutými prsty a
silnými polštářky.
CHODY / POHYB: Rovný, dosahující nízko, volný dlouhý krok
pokrývá značnou délku velkou rychlostí. Pánevní končetiny
dosahují daleko pod tělo a zajišťují tak velkou hnací sílu vycházející
zezadu.
OSRSTĚNÍ:
Srst: Jemná a přiléhající.
Barva: Černá, bílá, červená, modrá, světle žlutohnědá, pískové
barvy, žíhaná a všechny tyto barvy v kombinaci s bílou.
VELIKOST:
Ideální kohoutková výška:

Psi:
71 – 76 cm.
Feny: 68 – 71 cm
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VADY:
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována
jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu
stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a
pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY
 Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně
projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.
Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá
varlata, nacházející se zcela v šourku.
Nejnovější změny jsou uvedeny tučným písmem.
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