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Sibírsky husky
(Siberian Husky)
Pôvod: USA
Dátum vydania platného štandardu: 02.02.1995
POUŽITIE : saňový pes
Zaradenie podľa F.C.I .: Skupina 5 špice a pôvodné plemená
Sekcia 1 severské záprahové psy
Bez skúšky z výkonu
Celkový vzhľad: sibírsky husky je stredne veľký pracovný pes, rýchly, s voľným a elegantným pohybom. Jeho mierne
kompaktné a dobre osrstené telo, vztýčené uši a huňatý chvost pripomínajú jeho severský pôvod. Jeho typický pohyb
je plynulý a očividne bez námahy. Svoju pôvodnú prácu v postroji vykonáva efektívne, ako saňový pes mal za úlohu
prevážať ľahšie bremená na veľké vzdialenosti strednej rýchlosťou. Jeho telesné pomery a rámec odrážajú túto
základnú rovnováhu sily, rýchlosti a vytrvalosti. Psy (samce) sibírskeho huskyho sú samčie stavby, ale nie ťažké, sučky
sú jemnejšie (samičie), ale nie slabé stavby. V správnej kondícii, s pevnými a dobre vyvinutými svalmi, nemá sibírsky
husky zbytočnú nadváhu.
Dôležité proporcie:
- Pri pohľade z profilu je dĺžka tela od hrbolčeka ramena k hrbolčeka sedacej kosti o málo väčšia než výška tela v
kohútiku.
- Vzdialenosť od špičky nosa ku stopu je rovná dĺžke od stopu k tylu.
Povaha / správanie: typická povaha sibírskeho huskyho je priateľská a milá, ale aj pozorná a otvorená. Nevykazuje
kvality strážneho psa, nie je prehnane podozrievavý k cudzím ľuďom a nie je agresívny k ostatným psom.
U dospelého psa by mala byť očakávaná istá miera rezervovanosti a dôstojnosti. Jeho inteligencia, poslušnosť a
horlivosť z neho robia príjemného spoločníka a ochotného pracovného psa.
HLAVA :
Temeno
Lebka: strednej veľkosti, v zodpovedajúcom pomere k telu; mierne zaoblená hore a zužujúci sa od najširšieho bodu k
očiam.

Stop: dobre zreteľný.
Tvárová časť
Nosná huba: čierna u sivých, pálených alebo čiernych psov; pečeňová u medeno sfarbených psov; môže byť masovo
sfarbená u čisto bielych psov. Ružovo žíhaný "snehový nos" je prijateľný.
Papuľa: strednej dĺžky a strednej šírky, postupne sa zužujúca k nosnej hube, špička papule nie je ani špicatá ani
kvadratická. Nosový mostík je od stopu ku špičke nosa rovný.
Pysky: dobre pigmentované a tesne priliehajúce.
Čeľuste / Zuby: nožnicový zhryz.
Oči: mandľového tvaru, v primeranej vzdialenosti od seba, posadené trochu šikmo. Oči môžu byť hnedé alebo modrej
farby, prijateľné je každé oko inej farby alebo viacfarebné oko. Výraz je nadšený, priateľský, plný záujmu, dokonca
nezbedný.
Uši: stredne veľké, trojuholníkového tvaru, blízko pri sebe a nasadené vysoko na hlave. Sú pevné, dobre osrstené,
mierne klenuté na zadnej strane a pevne vztýčené, s ľahko zaoblenými špičkami smerujúcimi priamo nahor.
Krk: strednej dĺžky, klenutý a v postoji hrdo vztýčený. V pohybe v kluse je krk natiahnutý tak, že hlava je nesená
mierne dopredu.
TRUP :
Chrbát: rovný a silný, horná línia je od kohútika k zadku rovná. Strednej dĺžky, ani kostnatý, ani voľný z prílišnej dĺžky.
Bedrá: napätá a suchá, užšie ako hrudný kôš, s miernym vtiahnutím.
Kríže: klesajú, ale nikdy nie je tak strmá, aby obmedzovala posun panvových končatín.
Hrudník: hlboký a silný, ale nie príliš široký, pričom najhlbší bod leží priamo vzadu v úrovni lakťov. Rebrá sú od
chrbtice dobre klenuté, ale na stranách plochejšia, aby dovoľovala voľnosť pohybu.
Chvost: dobre osrstený chvost líščieho typu je nasadený máličko pod chrbtovou líniou, a je v afekte zvyčajne nesený
nad chrbtom v elegantnom šabľovitom oblúku. Keď je nesený hore, nestáča sa chvost k žiadnej strane tela, ani neleží
plocho na chrbte. V pokoji je chvost väčšinou zvesený. Srsť na chvoste je strednej dĺžky a má približne rovnakú dĺžku
na vrchnej časti, stranách a spodnej časti, výsledkom čoho je vzhľad okrúhlej kefy.
KONČATINY :
Predné končatiny: v postoji pri pohľade spredu sú končatiny primerane od seba vzdialené, rovnobežné a rovné.
Kostra je silná, ale nie ťažká. Dĺžka končatiny od lakťa k zemi je o trochu väčšia ako vzdialenosť od lakťa ku kohútiku.
Paspárky môžu byť odstránené.
Ramená a nadlaktie: ramenná lopatka je dobre uložená vzadu. Rameno smeruje od ramena k lakťu mierne dozadu, a
nikdy nie je kolmé k zemi. Svaly a šľachy upevňujúce lopatky k hrudníku sú pevné a dobre vyvinuté.
Lakte: priliehajúce k telu, nevytáčajú sa ani dnu ani von.
Kĺb nadprstia: silný, ale ohybný.

Nadprstie: pri pohľade zo strany je nadprstie mierne šikmé.
Zadné končatiny: v postoji pri pohľade zozadu sú končatiny primerane od seba vzdialené a rovnobežné. Paspárky, ak
sú, musia byť odstránené.
Stehná: svalnaté a mohutné.
Kolená: dobre zaúhlené.
Päty: dobre vyznačené a nízko posadené.
Labky: oválneho tvaru, ale nie dlhé. Labky sú strednej veľkosti, kompaktné a dobre osrstené medzi prstami a
vankúšikmi. Vankúšiky sú tuhé a dobre vyklenuté. Labky sa nevytáčajú ani dnu ani von, ak pes prirodzene stojí.
POHYB :
Typický pohyb sibírskeho huskyho je plynulý a zjavne bez námahy. Pohyb je ľahký a rýchly. Vo výstavnom kruhu by
mal byť prezentovaný na voľnom vodítku v stredne rýchlom kluse, ktorý dovolí ukázať dobrý krok hrudných končatín
a dobrý posun panvových končatín. Pri pohľade spredu dozadu pri chôdzi sibírsky husky nedrží jednu stopu, ale pri
postupnom zvyšovaní rýchlosti sa stopy nôh presúvajú dovnútra, až labky sledujú jednu strednú líniu, ktorá vedie pod
pozdĺžnou osou tela. Hrudné aj panvové končatiny smerujú pri pohybe priamo vpred, pričom sa ani lakte ani kolená
nevytáčajú dnu ani von. Každá panvová končatina sa pohybuje v línii hrudnej končatiny na rovnakej strane. V pohybe
zostáva chrbtová línia pevná a rovná.
OSRSTENIE :
Srsť: srsť sibírskeho huskyho má podsadu. Krycia srsť je stredne dlhá a bohatá, ale nikdy nie je tak dlhá, aby rušila
obrys psa. Podsada je mäkká a hustá, dostatočnej dĺžky, aby podopierala kryciu srsť. Dlhšie chlpy krycej srsti sú rovné
a trochu hladko ležiace, nie sú však hrubé ani priamo odstávajúce od tela. V priebehu obdobia pĺznutia je absencia
podsady obvyklá. Trimovanie fúzov a srsti medzi prstami a v okolí labiek na dosiahnutie jemnejšieho vzhľadu je
povolené. Trimovanie srsti v akejkoľvek inej časti tela nesmie byť odpustené, a musí byť silne penalizované.
FARBA :
Povolené sú všetky farby od čiernej k čisto bielej. Bežné sú rôzne typy znakov na hlave, vrátane mnohých vzorov,
ktoré sa u iných plemien nevyskytujú.
Výška a hmotnosť:
Výška v kohútiku: Psy 21 až 23,5 palcov (53,5 až 60 cm).
Suky 20 až 22 palcov (50,5 až 56 cm).
Hmotnosť: Psy 45 až 60 libier (20,5 až 28 kg).
Suky 35 až 50 libier (15,5 až 23 kg).
Hmotnosť je v pomere k výške. Vyššie uvedené miery sú hranicami výšky a váhy, pričom žiadny z extrémov nie je
preferovaný. Príliš mohutná kostra alebo nadváha musí byť potrestaná.
ZHRNUTIE:

najdôležitejšími charakteristikami plemena sibírsky husky sú stredná veľkosť, primerane silná kostra, vyvážené
proporcie, voľnosť a ľahkosť pohybu, správna srsť, pekná hlava a uši, správny chvost a dobrá povaha. Príliš mohutná
kostra alebo prílišná nadváha, obmedzený alebo ťažkopádny pohyb, alebo dlhá hrubá srsť musia byť potrestané.
Sibírsky husky nikdy nevyzerá tak ťažko a hrubo, aby sa podobal psovi na nosenie nákladov, ale nevyzerá tiež ani tak
ľahko a krehko, aby pripomínal naháňajúceho psa. Obe pohlavia majú vzhľad veľmi vytrvalých zvierat. Okrem už
vymenovaných vád sú nežiaduce zrejmé vady v stavbe tela, rovnako ako u ostatných plemien, aj keď tu nie sú
konkrétne vymenované.
Chyby : každá odchýlka od uvedených znakov sa má považovať za chybu a vážnosť, s ktorou je chyba posudzovaná,
má byť v priamom pomere k jej stupni.
- Lebka: ťažkopádna alebo ťažká; príliš jemne modelovaná hlava.
- Stop: nedostatočný.
- Papuľa: príliš špicatá alebo príliš hrubá; príliš krátka alebo príliš dlhá.
- Čeľuste / zuby: akýkoľvek iný zhryz ako nožnicový.
- Oči: posadené príliš šikmo alebo príliš blízko pri sebe.
- Uši: príliš veľké v pomere k hlave; príliš široko nasadené; nie vztýčené.
- Krk: príliš krátky a tučný; príliš dlhý.
- Chrbát: slabý alebo voľný chrbát; vyklenutý chrbát; klesajúca horná línia.
- Hrudník: príliš široký; súdkovité rebrá; príliš ploché alebo slabá rebrá.
- Chvost: zalomený alebo tesne stočený chvost; príliš bohato osrstený chvost; chvost nasadený príliš vysoko alebo
nízko.
- Ramená: strmá ramená; voľná ramená.
- Hrudné končatiny: slabé nadprstie, príliš ťažké kosti; príliš úzky alebo príliš široký postoj; vytočené lakte.
- Panvové končatiny: rovné kolená, kravský postoj, príliš úzky alebo príliš široký postoj.
- Labky: mäkké alebo roztvorené prsty; labky príliš veľké a neohrabané; labky príliš malé a jemné; prsty smerujúce
dovnútra či von.
- Pohyb: krátky krok, poskakovanie, trhaný krok, nemotorný alebo kolísavý pohyb, kríženie alebo šikmý chod.
- Srsť: dlhá, hrubá alebo strapatá srsť; textúra príliš hrubá alebo príliš hodvábna; trimovanie srsti, okrem povoleného
rozsahu, pozri vyššie.
Diskvalifikujúce chyby:
- Agresivita alebo prílišná plachosť
- Psi nad 23,5 palca (60 cm), suka nad 22 palcov (56 cm).

Psy, ktorí zjavne vykazujú fyzické alebo povahové abnormality, musí byť diskvalifikovaní.
Pozn . : Psi musia mať dva normálne vyvinuté semenníky, plne zostúpené v miešku.

