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BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES
(Dürrbašský)

Ilustrace nemusí představovat ideální podobu plemene.
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ZEMĚ PŮVODU: Švýcarsko.
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO
STANDARDU: 25. 03. 2003.
POUŽITÍ: Původně hlídací, honácký a tažný pes na selských dvorech v
kantonu Bern, dnes také rodinný a všestranný pracovní pes .
Pinčové a knírači, molosové,
švýcarští salašničtí psi.
Sekce 3
Švýcarští salašničtí psi. Bez
zkoušky z výkonu.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 2

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: bernský salašnický pes je
selský pes starého původu, chovaný původně v podhůří Alp a částech
středního Švýcarska v okolí Bernu jako hlídací, tažný a honácký pes. Podle
osady a hostince Dürrbach u Riggisbergu v kantonu Bern, kde se tento
dlouhosrstý, tříbarevný pes obzvlášť hojně choval, získal své původní
jméno dürrbašský (německy „Dürrbachler“). Poté, co byli tito psi
předvedeni na výstavách psů v letech 1902, 1904 a 1907, spojili se někteří
chovatelé psů z Burgdorfu v listopadu 1907 s cílem chovat tyto psy jako
čisté plemeno. Založili „Švýcarský Dürrbach-Klub“ a stanovili
charakteristické znaky rasy. V roce 1910 bylo na výstavě psů v Burgdorfu,
kam přivedlo mnoho sedláků z okolí své dürbašské psy, předvedeno již 107
jedinců.
Od té doby si získalo plemeno, nyní nazývané v souladu s ostatními
švýcarskými salašnickými psy „Bernský salašnický pes“, rychle oblibu
v celém Švýcarsku a brzy i v sousedním Německu. Dnes je bernský
salašnický pes díky své atraktivní trojbarevnosti a přizpůsobivosti známý a
oblíbený jako rodinný pes po celém světě.
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CELKOVÝ VZHLED: dlouhosrstý, trojbarevný, více než středně velký,
silný a čilý pracovní pes s robustními končetinami; harmonický a vyvážený.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
 Poměr výšky v kohoutku k délce těla měřené od hrudní kosti k
vrcholu sedací kosti je cca 9:10; spíše kompaktní než podlouhlý.

 Ideální poměr výšky kohoutku k hloubce hrudníku je 2:1.
CHOVÁNÍ/POVAHA:

jistý, pozorný, bdělý a nebojácný v
každodenních situacích; dobrácký a oddaný vůči osobám, které dobře zná,
vůči cizím osobám sebejistý a klidný; střední temperament, dobrá
ovladatelnost.

HLAVA: výrazná; její velikost je v souladu s celkovým vzhledem, nikoliv
příliš mohutná.
HORNÍ ČÁST HLAVY :
Lebka: při pohledu z profilu a zpředu málo klenutá. Málo vyjádřená
středová rýha.
Stop: zřetelný, avšak ne příliš výrazná.

Obličejová část:
Nosní houba: černá.
Tlama: silná, středně dlouhá; hřbet nosu rovný.
Pysky: přiléhající, černé.
Čelist/chrup: úplný, silný nůžkovitý skus (na M3 se nebere zřetel).
Klešťovitý skus se toleruje.
Oči: tmavě hnědé mandlového tvaru, s dobře přiléhajícími očními
víčky, ne příliš hluboko posazené a nevystupující. Povolená víčka
jsou vadou.
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Uši: středně velké, vysoko nasazené, trojúhelníkové, lehce zaoblené,
v klidu ploše přiléhající; Při vzbuzené pozornosti psa je nasazení
ucha vzadu vzpřímené, přičemž přední okraj ucha zůstává přilehlý k
hlavě.
KRK: silný, svalnatý, středně dlouhý.
TĚLO:
Horní linie z profilu: od krku přechází harmonicky mírně dolů do
kohoutku, dále probíhá rovně a horizontálně.
Hřbet: pevný, rovný a horizontální.
Bedra: široká a silná; při pohledu shora lehce vtažená
Záď: měkce zaoblená
Hruď: široká a hluboká, sahající až k loketním kloubům s výrazným
předhrudím; hrudní koš co nejdelší, široce oválného průřezu.
Dolní linie z profilu a břicho: od hrudního koše k pánevním
končetinám lehce stoupá.
OCAS: huňatý, sahající alespoň k hlezennímu kloubu, v klidu visí,
v pohybu vznášející se, nesen ve výši hřbetu nebo lehce nad.
KONČETINY
Obecně: silná stavba kostí
Hrudní končetiny.
Hrudní končetiny při pohledu zpředu rovné a rovnoběžné, spíše
široko postavené.
Plece: lopatky silné, dlouhé, šikmo postavené, tvořící s nadloktím ne
příliš tupý úhel, přiléhající a dobře osvalené.
Nadloktí: dlouhé, šikmo položené.
Loket: dobře přiléhající, nevytáčí se ven ani dovnitř.
Předloktí: silné, rovné.
Přední nadprstí: Při pohledu ze strany stojí téměř vertikálně, pevně;
při pohledu zepředu v přímém prodloužení předloktí.
Tlapy hrudních končetin: krátké, zaoblené, s těsně vedle sebe
umístěnými dobře klenutými prsty. Nevytáčí se dovnitř ani ven.
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PÁNEVNÍ KONČETINY:
Obecně: při pohledu zezadu jsou rovné a rovnoběžné a nejsou
postaveny příliš úzce.
Stehna: dlouhá, široká, silná a dobře osvalená.
Kolenní klouby: výrazně zaúhlené.
Bérce: dlouhé, dobře šikmo postavené
Hlezna: silná, dobře zaúhlená.
Zadní nadprstí: téměř svisle postavené. Paspárky musí být
odstraněné (s výjimkou zemí, ve kterých je operativní odstraňování
paspárků zákonem zakázáno).
Tlapy pánevních končetin: Poněkud méně klenuté než tlapy hrudních
končetin; nevytáčí se ven ani dovnitř.
CHŮZE: Ve všech typech chůze prostorná, plynulý pohyb;
prostorný, volný pohyb vpřed a dobrý posuv vycházející z pánevních
končetin. V běhu při pohledu zpředu a zezadu se končetiny pohybují
rovně po linii.
OSRSTĚNÍ
Srst: dlouhá a lesklá, hladká nebo lehce zvlněná.
Zbarvení: temně černá základní barva se sytým hnědočerveným
pálením na lících, nad očima, na všech čtyřech končetinách a na
hrudi; s bílými znaky na následujících místech;
 čisté bílá symetrická kresba na hlavě; lysina, která se
směrem k čenichu oboustranně rozšiřuje v bílé zbarvení
mordy. Lysina nesmí sahat až ke skvrnám nad očima a bílé
zbarvení mordy sahá nejvýš ke koutkům tlamy.
 bílá, středně široká nepřerušovaná kresba na hrdle a hrudi
 žádoucí: bílé tlapy a špička ocasu
 toleruje se: malá bílá skvrna na šíji, malá bílá skvrna v řitní
krajině
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VELIKOST:
Kohoutková výška:

u psů:
ideální velikost:
u fen:
ideální velikost:

64 –70 cm,
66– 68 cm.
58 – 66 cm,
60– 63 cm.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů je považována
za vadu. Její ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni
odchylky a jejího vlivu na zdraví a dobrý zdravotní stav psa.
 Nejisté chování.
 Jemná stavba kostí.
 Nepravidelné postavení řezáků, pokud zůstává zachován
skus.
 Absence jiných zubů než nejvýše dvou PM1 (třenové zuby
1). Na M3 se nebere zřetel.
 Osrstění:
o Vysloveně kudrnatá srst.
o Vady kresby a zbarvení srsti:
 Chybějící bílá kresba na hlavě.
 Příliš široká lysina nebo bílé zbarvení
mordy, které zřetelně přesahuje přes koutky
pysků.
 Bílý límec.
 Velká bílá skvrna na šíji (největší průměr
přesahující 6 cm).
 Skvrna na řiti (největší průměr přesahující 6
cm)
 Bílá na hrudních končetinách výrazně
přesahující polovinu nadprstí (holínky).
 Rušivě asymetrická kresba na hlavě nebo na
hrudi.
 Černé skvrny a pruhy na bíle zbarvené
hrudi.
 Nečistá bílá (četné pigmentové skvrny).
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Hnědý nebo rezavý nádech základní černé
barvy.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
 Agresivní nebo nadměrně bojácný psi.
 Psi, kteří vykazují zřetelné fyzické abnormality nebo
poruchy chování, musí být diskvalifikováni
 Rozštěp nosu.
 Podkus, předkus, zkřížený skus.
 Jedno nebo obě modré oči („břízové oko“).
 Entropium, ektropium.
 Zalomený ocas, zatočený ocas.
 Krátká nebo patrová srst.
 Chybějící trojbarevné zbarvení.
 Základní barva jiná než černá

POZN.
 Psi musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně
sestouplá v šourku
 Do chovu se smějí zařazovat výhradně funkčně a klinicky
zdraví psi se znaky typickými pro příslušné plemeno.
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ANATOMIE PSA
Ohren
Nacken
Kamm
Hals
Schulter
Widerrist
Rücken
Lende
Kruppe
Rutenansatz
Sitzbeinhöcker
Oberschenkel
Rute
Sprunggelenkhöcker
Hintermittelfuss
Hinterpfote
Unterschnekel
Kniegelenk
Bauchlinie
Flanke
Unterlinie
Brust/Rippenkorb
Ellenbogen
Vorderpfote

uši
šíje
vrchol šíje
krk
plece
kohoutek
hřbet
bedra
záď
nasazení ocasu
hrbol sedací kosti
stehno
ocas
hrbol hlezenního kloubu
zadní nadprstí
zadní tlapa
bérec
kolenní kloub
linie břicha
slabina
spodní linie
hrudní koš
loket
přední tlapa

Vordermittelfuss
Vorderfusswurzelgelenk
Unterarm
Brust
Oberarm
Prosternum
Schulter
Kehle
Wange
Mundwinkel
Unterkiefer
Kinn
Oberkiefer
Fang
Nase
Nasenrücken
Vorgesicht
Stop
Auge
Schädel

přední nadprstí
zápěstí
předloktí
hrudník
nadloktí
hrudní kost
plec
hrdlo
líce
ústní koutek
dolní čelist
brada
horní čelist
tlama
nos
hřbet nosu
čelní strana hlavy
stop
oko
lebka

