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STANDARD PLEMENE KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES 
(KAVKAZSKÝ OV ČÁK) 

 
 

ZEMĚ PŮVODU: SSSR 

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 13.10.2010  

VYUŽITÍ: Hlídací pes  

 
STRUČNÁ HISTORICKÁ ZPRÁVA  
Kavkazský pastevecký pes je plemeno, které pochází ze starověkých psů z Kavkazu. 
Plemeno je rozšířeno na území přiléhajícím ke Kavkazskému hřebenu a také stepním 
oblastem na jihu Ruska.   
 
Na utváření plemene měl vliv nejen přirozený výběr, ale také tradice kavkazských 
národů. 
V historii se kavkazští pastevečtí psi využívali k ochraně stád a obydlí před predátory a 
jinými útočníky.  
 
První zmínky o používání velkých molossoidních plemen v armádě arménského cara 
Tigrana II pocházejí z I století před n. l.    
 
Chovatelství tohoto plemene začalo na konci 20. let XX století. V průběhu šlechtění se 
vždy kladl důraz na takové nezbytné vlastnosti jako fyzickou sílu, sebevědomí a 
nebojácnost, vysoce rozvinutý sluch, dobrý zrak a hustou nepropustnou srst.  
 
Všechny tyto vlastnosti společně s vytrvalostí dovolují lidem používat kavkazské 
pastevecké psy v různých klimatických podmínkách, i v těch nejdrsnějších.  
 
CELKOVÝ VZHLED  
Kavkazský pastevecký pes je harmonicky stavěný, veliký a silný s masivní kostrou, 
mohutnou muskulaturou; nepatrně obdélníkového tvaru.  
 
Pohlaví je dobře rozlišeno. V porovnání s fenami jsou psi svalnatější s dobře vyvinutým 
kohoutkem a větší hlavou. Také jsou mohutnější a mají kratší tělo než feny.  
 
Pro psy s delší srstí je charakteristická výrazně zřetelná „hříva“.     
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE 
Délka těla přesahuje výšku v kohoutku o 3 – 8 %. 
Délka předních končetin do lokte činí 50 – 52 % výšky psa v kohoutku. 
Poměr délky lebky a délky mordy je asi 3 : 2. 
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CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT  
Chování je vyrovnané, aktivní, sebevědomé, nebojácné, nezávislé. Kavkazský 
pastevecký pes je oddaný svému majiteli, má skvělé hlídací vlastnosti a vrozenou 
nedůvěru k cizím lidem.  
 
HLAVA  
Hlava je velká, masivní, široké lícní kosti. Při pohledu shora připomíná tupý klín 
s širokou základnou.     
 
Lebka: masivní a široká; čelo je téměř ploché, rozdělené mělkou čelní brázdou. 
Nadočnicové oblouky jsou patrné, ale nejsou veliké. Týlní hrbol není vystouplý.    
 
Stop: Přechod od čela k mordě je patrný, ale není výrazný.  
 
OBLI ČEJOVÁ ČÁST 
Nosní houba: černá, velká, se středně otevřenými nozdrami, nevystupuje mimo obrys 
mordy. U skvrnitých a strakatých psů je černá nosní houba žádoucí, ale nemusí být 
černá (ale geneticky modrý nebo červenohnědý čenich není přípustný). 
 
Morda: široká a hluboká, postupně zužující se k čenichu, s masivními čelistmi a 
bradou; široký kořen mordy dobře zaplňuje oblast kolem očí. Hřbet mordy je široký. 
Horní linie mordy vede paralelně s rovinou čela.  
 
Pysky: silné, pevné, dobře pigmentované.  
 
Čelisti / zuby: zuby musejí být zdravé, bílé; řezáky k sobě těsně přiléhají a jsou 
rozmístěny v jedné linii. Skus je nůžkový nebo klešťový; (celkový počet zubů: 42). 
Zlomené nebo vyražené řezáky nebo špičáky, které neovlivňují určení skusu, nemají 
vliv na ocenění psa. Za absenci jednoho nebo dvou prvních premolárů (PM1) se 
hodnocení nezhoršuje.      
 
Líce: lícní kosti jsou dobře vyvinuté, což je zdůrazněno výraznými, reliéfními 
žvýkacími svaly. 
 
Oči: přiměřeně velké, oválné, ne příliš hluboko posazené, umístěné šikmo a široko od 
sebe. Barva – různé odstíny hnědé od tmavohnědé do ořechově hnědé.  Víčka jsou 
černá, suchá, těsně přiléhající. Výraz očí je vážný, pozorný a hodnotící.   
 
Uši: přiměřeně velké, silné, volně visící na chrupavkách, trojúhelníkové, posazené 
vysoko a široko od sebe. Vnitřní část ucha těsně přiléhá k lebce. Uši jsou tradičně 
kupírované v zemi původu. Jsou povoleny nekupírované uši.   
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KRK  
Středně dlouhý, mohutný, nízko posazený; oválný v průřezu. Šíje je dobře výrazná 
zejména u psů.  
 
TRUP 
Je velmi dobře vyvinut ve všech rozměrech; široký, svalnatý a dobře vyvážený.       
 
Kohoutek: dobře výrazný, střední délky. Výška v kohoutku nepatrně přesahuje výšku 
v kříži.     
 
Hřbet: rovný, široký, pevný. 
 
Bedra: krátká, široká, mírně klenutá.  
 
Záď: přiměřeně dlouhá, široká, oblá, nepatrně skloněná ke kořeni ocasu. 
 
Hrudník:  dlouhý, široký, dobře vyvinutý, obecně hluboký a také hluboký v přední 
části; v průřezu má tvar širokého oválu. Žebra jsou okrouhlá, falešná žebra jsou dlouhá. 
Předhrudí je výrazné.  
 
Spodní linie a břicho: břicho je přiměřeně protáhlé.    
 
OCAS 
Posazený vysoko, srpovitého tvaru nebo prstence. V klidu visí a dosahuje až k hleznu; 
když je pes ostražitý, ocas se zvedá nad linii zad.  
 
KONČETINY  
PŘEDNÍ KONČETINY: 
Celkový vzhled: svalnatý. Při pohledu zpředu jsou nohy paralelní, široko od sebe.  
 
Rameno: má dobře vyvinuté svalstvo. Přiměřeně dlouhé, široké, úhel ramenního 
pletence je asi 100°.   
 
Lokty: umístěny striktně vzadu souběžně s osou; nejsou vtočené dovnitř.  
 
Předloktí: rovná, masivní, přiměřeně dlouhá, svalnatá, v průřezu zaoblená.  
 
Nadprstí: krátká, masivní, při pohledu zpředu a ze strany jsou téměř rovná.  
 
Tlapy:  velké, okrouhlé, klenuté, těsně srostlé.  
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ZADNÍ KON ČETINY: 
Celkový vzhled: Při pohledu zezadu jsou rovné, paralelní, široko od sebe. Při pohledu 
zboku jsou přiměřeně patrné úhly kolen a hlezen. Postavení zadních končetin - nejsou 
příliš vzadu, ale pod zádí 
 
Stehna: Široká, svalnatá, přiměřeně dlouhá.  
 
Kolena: Dostatečně dobře výrazná.  
 
Bérec: Široký, svalnatý, přiměřeně dlouhý. 
 
Hlezna: Široká a suchá, dostatečně výrazná, pevná, nejsou vytočená ven ani vtočená 
dovnitř.   
 
Nadprstí: nejsou dlouhé, jsou masivní, při pohledu zpředu a zboku téměř rovné. 
 
Tlapy:  Velké, okrouhlé, klenuté, těsně srostlé. 
 
POHYB 
Volný, pružný, netrpělivá chůze s dobrou hnací silou v zadních končetinách. Dobrá 
koordinace všech kloubů a dobrá koordinace pohybu.  
Typickým rychlým pohybem je klus. 
Kohoutek a záď jsou ve stejné rovině, linie hřbetu je při pohybu poměrně stabilní.  
  
KŮŽE 
Tlustá, dostatečně pružná, bez záhybů a vrásek.  
 
OSRSTĚNÍ 
Srst: rovná, drsná, odstávající s dobře vyvinutou podsadou.  
Délka vrchní srsti a také podsady musí být delší než 5 cm. Na hlavě a předních stranách 
končetin je srst kratší a hustší.  Ocas je celý pokryt hustou srstí a vypadá silně a huňatě.  
Na delší vrchní srsti na uších se utváří „kartáče“, na krku „hříva“, na zadních stranách 
končetin „koudele“ a „kalhoty“. 
 
Zbarvení: jakékoliv jednobarevné, strakaté nebo skvrnité. S výjimkou jednobarevného 
černého zbarvení, jemně černého nebo černého zbarvení v jakékoliv kombinaci s jinou 
barvou nebo geneticky modrého zbarvení nebo zbarvení červenohnědého.                   
 
VÝŠKA A VÁHA 
Výška v kohoutku: 
Psi: Žádoucí výška: 72-75 cm; 
        Minimální výška: 68 cm. 
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Feny: Žádoucí výška: 67-70 cm; 
          Minimální výška: 64 cm. 
 
Vyšší vzrůst při harmonické stavbě těla není nedostatkem.  
 
Váha:  
Psi: minimální váha: 50 kg; 
Feny: minimální váha: 45 kg. 
 
VADY 
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za vadu a posouzení 
její závažnosti musí být v přesném poměru k jeho míře patrnosti vady a jejího vlivu na 
zdraví a blahobyt psa.     
 
ZÁVAŽNÉ VADY 

• Příliš lehká a příliš těžká stavba kostry 

• Nesebevědomé chování 
• Odchylka od pohlavního dimorfismu 

• Hlava je v porovnání s tělem proporčně malá; hlava je lehká, úzká, podlouhlá, 
vlhká, těžká nebo kulatá   

• Morda je pokleslá, vztyčená nebo úzká 

• Zuby jsou příliš drobné, řídké, řezáky nejsou v jedné linii; jakákoliv odchylka od 
zubního vzorce (kromě absence premolárů PM1)  

• Nedostatečně výrazné lícní kosti 

• Velké, vystupující, příliš světlé oči s nerozhodným výrazem; povislá víčka 
• Velké, hubené nebo příliš nízko posazené uši 

• Prohnutá nebo klenutý hřbet; dlouhá, prohnutá nebo klenutá bedra; záď je výše 
než kohoutek 

• Obdélníkové tělo; příliš malého vzrůstu, příliš dlouhé, v přední a zadní části 
úzké; příliš dlouhé nohy; krátký, plochý nebo malý hrudní koš; záď krátká nebo 
zkosená  

• Vrozená krátkoocasost, bezocasost  

• Slabé kosti, svaly a kloubní vazy  
• Nedostatečné úhlení 
• Zkřivená předloktí 

• Nevyvážený pohyb 
• Nedostatek hnací síly v zadních končetinách 

• Příliš jemné osrstění, kudrnatá srst, velmi krátké vrchní osrstění, absence 
podsady 
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VYLU ČUJÍCÍ VADY 
• Agresivní nebo příliš bojácný jedinec 
• Jakýkoliv pes vykazující fyzické nebo povahové odchylky musí být 

diskvalifikován 
• Jakákoliv odchylka od standardního skusu 

• Neúplný zubní vzorec (nepřítomnost jakéhokoliv zubu, s výjimkou třetích 
molárů (M3) nebo prvních premolárů (PM1) 

• Entropium 

• Nerovnoměrná barva očí, modré nebo zelené oči, oči rozdílné barvy 
• Kupírovaný ocas 
• Neustálá stimulace nebo neschopnost ocenit pohyb   
• Černá barva v jakékoliv variaci; jednobarevné černé zbarvení; jemně černé 

zbarvení; strakatá, skvrnitá nebo zbarvení kombinace černé a zrzavé až hnědé 
(kromě masky) 

• Geneticky modré zbarvení v různých variacích nebo odstínech 
• Modrošedá pigmentace čenichu, pysků a víček 

• Geneticky hnědé zbarvení v různých variacích nebo odstínech      
• Geneticky hnědá nosní houba, pysky a víčka 
• Černo-popelaví, modří a hnědí psi 

• Vzrůst nižší než minimální výška 
• U psů vážné odchylky znaků pohlavního dimorfismu  

 
Pozn.: Psi musejí mít dvě zřetelná normálně vyvinutá varlata, plně sestoupnutá 
v šourku.   
 
 
 
 
Dne 28. června přeložila: Mgr. Zuzana Zahrádková 
Přeloženo z ruského originálu z informačního portálu o kavkazských pasteveckých 
psech a středoasijských pasteveckých psech: http://security-dog.org/   
Upravená grafická úprava textu 
 
 


