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STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES
(Sredneasiatskaya Ovtcharka)

ZEMĚ PŮVODU: Rusko
DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010
VYUŽITÍ: strážný a hlídací pes
KLASIFIKACE FCI:

Skupina 2
Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi;
Sekce 2.2
Molossové - horští psi
Bez pracovní zkoušky

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Středoasijský pastevecký pes je jedním z pradávných plemen,
zformovalo se díky přirozenému výběru během více než čtyř tisíc let na rozlehlém území, které se dnes táhne
od Kaspického moře po Čínu a od jižního Uralu po Afghanistan. Jeho předci jsou pradávná tibetská
plemena, salašnická plemena různých nomádských kmenů a ty jsou úzce spřízněny s mongolskými ovčáky a
tibetským mastifem. Středoasiati byli používáni především k ochraně dobytka, karavan a majetku svého
pána. Byli vystaveni drsným přirozeným selekcím. Těžké životní podmínky a neustálý boj proti predátorům
mělo vliv na podobu i povahu psa. Ten je silný, neohrožený a naučený šetřit energii. V zemích původu byli
Středoasiaté používáni k ochraně stád proti predátorům a také jako strážný pes. Práce s plemenem začala
v SSSR v roce 1930.
CELKOVÝ VZHLED: Středoasijský pastevecký pes je harmonicky stavěný, velký, středně dlouhý (ani
dlouhého ani krátkého formátu). Má robustní, svalnaté tělo, objemné ale ne s viditelnými svaly. Pohlavní
dimorfismus jasně vyjádřen. Psi jsou mohutnější a odvážnější než feny, mají více vyjádřený kohoutek a větší
hlavu. Plná dospělost je dosažena až ve třech letech věku.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je jen mírně větší než kohoutková výška. Mohutná stavba je žádoucí,
ale proporce musí zůstat zachovány. Délka od předloktí k loktu je 50 – 52 % kohoutkové výšky. Délka tlamy
je méně než 1/2 celkové délky hlavy ale více než 1/3.
POVAHA A TEMPERAMENT: Sebejistý, vyrovnaný, klidný, hrdý a nezávislý. Jsou velmi odvážní a mají
velké pracovní nasazení, výdrž a přirozený cit pro teritorium. Charakteristickým znakem je nebojácnost vůči
velkým predátorům.
HLAVA: Masivní a v souladu s celkovým vzhledem. Hlava je čtvercového tvaru při pohledu shora.
MOZKOVNA: lebka hluboká, čelo je ploché a lebka je plochá a dlouhá. Týlní hrbol je dobře vyjádřený ale
stěží viditelný díky dobře vyvinutým svalům. Nadočnicové oblouky jsou středně definovány.
Stop: stop je středně definován
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Velká, dobře vyvinutá ale nepřesahující celkový obrys tlamy. Barva nosní houby je černá ale u
bílých a plavých jedinců může být barva světlejší.
Tlama: Tlama je tupá a střední délky, je téměř pravoúhlá při pohledu shora a ze strany se velmi mírně zužuje
směrem k nosu. Tlama je objemná, hluboká a dobře vyplněná pod očima. Hřbet nosu je široký, rovný a
někdy mírně směřující dolů. Brada dobře vyvinutá.
Pysky: silné, horní pysk pevně překrývá spodní pysky, když je tlama zavřená. Plná černá pigmentace je
preferována.
Čelisti/ Zuby: Čelisti jsou silné a široké. Zuby jsou velké, bílé a blízko u sebe, celkem je jich 42. Řezáky
jsou uloženy v rovině. Nůžkový, klešťový i revezní nůžkový skus jsou přípustné. Špičáky jsou uloženy
široko od sebe. Zranění zubů, které neomezuje při kousání, nemá žádné konsekvence.
Líce: Lícní kosti jsou dlouhé a dobře vyvinuté aniž by zasahovaly do pravoúhlého tvaru hlavy.

Oči: Střední velkosti, oválného tvaru, uložené široko od sebe směřující přímo vpřed a středně hluboko
uložené. Barva očí je od tmavě hnědé po oříškovou, ale tmavší barva preferována. Oční víčka jsou silné a
upřednostňováno je dolní víčko, které není příliš volné. Třetí víčko není viditelné. Plně pigmentované oční
víčka preferovány, ať je barva srsti jakákoliv, oční víčka by mela být černá. Výraz je sebejistý a odhodlaný.
Uši: Střední velikost, trojúhelníkový tvar, silné, nízko nasazené a svěšené. Dolní část báze ucha je v rovině
nebo mírně pod rovinou oka. Tradiční kupírování uší je stále praktikováno v zemi původu a v zemích, kde to
není zákonem zakázáno.
KRK: střední délky, velmi silný, oválný na průřezu, dobře osvalený a nízko nasazený. Lalok je specifickým
znakem plemena.
TĚLO:
Horní linie: dobrých proporcí a dobře zachovaná a musí být zachována v postoji
Kohoutek: dobře vyjádřen, především u samců, svalnatý, dlouhý a vysoký, s dobře vyjádřeným přechodem
k hřbetu.
Hřbet: rovný, široký, dobře osvalený, délka je okolo ½ délky od kohoutku ke kořeni ocasu.
Bedra: krátká, široká, osvalená a mírně klenutá
Záď: střední délky, široká, dobře osvalená, mírně klesající směrem ke kořeni ocasu. Výška na kohoutku
přesahuje výšku zádi o 1-2 cm
Hrudník: hluboký, dlouhý, široký, dobře vyvinutý, hrudní koš se rozšiřuje směrem dozadu. Falešná žebra
jsou dlouhá. Spodní část hrudníku je v úrovni loktů nebo mírně pod. Předhrudí mírně přesahuje ramenní
kloub.
Spodní linie a břicho: břicho je mírně vtaženo.
OCAS: silný u kořene a nasazen vysoko. Přirozený ocas je nesen esovitě prohnutý nebo zatočený do
mírného kruhu, který začíná v poslední třetině ocasu. V pozoru je ocas vztyčen v rovině hřbetu nebo mírně
nad. V klidu svěšený. Tradičně kupírovaný ocas se stále objevuje v zemi původu a v zemích, kde to není
zakázáno zákonem. Přirozený a kupírovaný ocas jsou rovnocenné.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Předloktí jsou rovná se silnými kostmi. Při pohledu zepředu rovnoběžné a ne příliš u sebe.
Při pohledu ze strany jsou předloktí rovná.
Plece: Lopatka je dlouhá, správně uložená dozadu, s nadloktím tvoří úhel 100°. Dobře osvalené.
Nadloktí: Dlouhé a silné
Loket: správně pasující, nevytáčí se ani ven ani se nevtáčí dovnitř.
Nadprstí: střední délky, široké, silné
Přední tlapa: velká, zaoblená, klenuté prsty, objemné a silné polštářky, drápy jakékoliv barvy.
ZADNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, postoj mírně širší než u předních končetin.
Stehno: široké, středně dlouhé a silně osvalené.
Koleno: nevytáčí se ani ven ani se nevtáčí dovnitř. Zaúhlení kolene je střední.
Holeň: téměř stejné délky jako stehno
Hlezenní kloub: střední zaúhlení
Nadprstí: velmi silné střední délky, bez paspárků.
Zadní tlapy: vyvážené, prsty klenuté, polštářky jsou objemné a silné, drápy jakékoliv barvy.
CHOD / POHYB: dobře vyvážený a pružný. Klus volným pohybem hrudních končetin s velkým drajvem od
pánevních končetin. Horní linie je v pohybu rovná a pevná. Všechny klouby se pohybují bez námahy.
Zaúhlení zadních končetin je více markantní v postoji.
KŮŽE: silná, dostatečně elastická volně ležící jako prevence zranění v boji s predátory.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Dostatečná, rovná krycí srst a dobře vyvinutá podsada. Srst na hlavě a přední straně končetin je krátká a
hustá. Srst na kohoutku je často delší. Ochranná srst může být krátká nebo trochu delší. V závislosti na délce
vnější srsti může být srst buď krátká (3 – 5 cm) pokrývající celé tělo, nebo delší (7 – 10 cm), která tvoří
hřívu na krku, střapce za ušima a prapory na zadní straně končetin a ocasu.
Barva: Jakákoliv; mimo vrozené modré a vrozené hnědé v jakékoliv kombinaci a černého pláště na tříslové.

VELIKOST A VÁHA:
Kohoutková výška:

Váha:

Psi:
minimum 70 cm
Feny: minimum 65 cm
Velká velikost je žádána, ale proporce musí zůstat zachovány
Psi:
minimum 50 kg
Feny: minimum 40 kg

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.
•
Mírné odchylky od typu plemene
•
Feny se samčím typem
•
Zaoblená lebka, úzká tlama a úzká dolní čelist, malý nos
•
Oči šikmo nebo příliš u sebe uložené, volná oční víčka
•
Vysoko nasazené uši
•
Tenké nebo volně visící pysky
•
Přestavěná záď, Mírně krátká záď
•
Úzký front
•
Přehnané úhlení pánevních končetin
•
Otevřené tlapy nebo dlouhé prsty
•
Vysoká akce předních končetin, mírně nevyvážený pohyb
•
Velmi krátká srst
ZÁVAŽNÉ VADY:
•
•
Závažné odchylky od požadovaného typu a stavby
•
Nohatý vzhled, lehká stavba kostí, měkké svaly
•
Příliš světlé oči, vystupující oči
•
Svažující se horní linie
•
Záď značně vyšší než kohoutek
•
Úzká, krátká a strmá záď
•
Přirozeně zakrnělý nebo zakroucený ocas
•
Záprstí příliš vysoké, prošlápnuté
•
Zadní končetiny nasazené příliš pod tělem
•
Kohoutková výška menší o 2 a více cm než dané minimum
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
•
Agresivní nebo přespříliš bázliví psi
•
Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.
•
Bojácný, přespříliš vzrušený
•
Pes samec samičího typu
•
Podkus nebo značný předkus
•
Různobarevné oči, modré nebo zelené oko, šilhání

•
•
•
•
•

Volné klouby
Srst jakékoliv kombinace s genetickou hnědou nebo s vrozenou modrou barvou
Barva tříslová s výrazným černým pláštěm
Kudrnatá nebo měkká srst
Nevyvážený pohyb

Poznámka: všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku

