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(sk. Československý vlčiak, cz. Československý vlčák) nazwa obowiązująca w FCI  

od 1999 roku, uzus językowy przyjęty w Polsce – Wilczak czechosłowacki 
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Historyczny rozwój wzorca rasy. 

Pierwsze eksperymenty w Czechosłowacji miały miejsce w 1955 roku. 

Od tego momentu możemy odtworzyć proces tworzenia rasy Wilczak 

czechosłowacki. Udane skojarzenie owczarka niemieckiego z wilkiem 

pochodzącym z rejonu Karpat powiodło się dopiero w 1958 roku.  

W tym czasie krzyżówki nie były oceniane na podstawie jakiegokolwiek 

wzorca. Zostały one opisane pod względem powierzchowności 

jak i były testowane z punktu widzenia, jakości ich temperamentu, zdrowia, 

możliwości, a przede wszystkim wytrzymałości. 

Po 1965 roku rozpoczęły się starania o utworzenie nowej rasy. 

Pierwowzór wzorca został opracowany w późniejszym czasie.  

Jego autorem jest P. Ing. Karel Hartl.  

W 1982 roku Nowopowstały Klub Hodowców Ceskoslovenskeho Vlcaka 

zatwierdził pierwsze brzmienie wzorca, który został opublikowany 

przez Stowarzyszenie Czeskich Hodowców (ČSCH Prague).  

Był to moment zatwierdzenia rasy na poziomie krajowym.          
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Wzorzec Wilczaka czechosłowackiego, 1982, Prague, 
Stowarzyszenie Czeskich Hodowców (ČSCH) 

Dokumenty niezbędne do międzynarodowego uznania rasy zostały 

sporządzone pod koniec lat 80, przez Centralny Komitet Ekspertów 

w dziedzinie hodowli psów ze Stowarzyszenia Czeskich Hodowców, 

oraz dawnych liderów Klubu Hodowców Ceskoslovenskeho Vlcaka, 

wraz z jego słowackimi członkami. 

W tym czasie wzorzec został sprecyzowany i rozbudowany, 

zostały dokładniej określone wady, również te dyskwalifikujące. 

Wzorzec i inne dokumenty zostały przetłumaczone przez Mrs. Christel 

Špániková z Bratysławy na język niemiecki, który jest jednym z czterech 

urzędowych języków FCI. 

Ten tekst jest najbardziej rozbudowaną wersją wzorca w historii (7 stron) 

i zawsze mamy możliwość powrotu do niego w przypadku problemów 

z interpretacją późniejszych skróconych wersji. 

FCI wstępnie zatwierdziło wzorzec w 1989 w Helsinkach. Tekst został 

skrócony i opracowany w tzw. systemie Jerozolimskim podczas dyskusji 

w Komitecie wzorców FCI (autorzy modyfikacji: Pan Hinckeldeyn 

i dr Paschound) i został wydany pod numerem 332. Rasa została ostatecznie 

uznana w 1999 roku w Meksyku, po dziesięciu latach od tymczasowego 

uznania.  

Wzorzec został zmodyfikowany na wniosek Republiki Słowackiej 

(stało się to wbrew zatwierdzonemu traktatowi pomiędzy Republiką Czeską 

i Republiką Słowacką, bez jakiejkolwiek umowy pomiędzy stowarzyszeniami 

i za plecami czeskich hodowców) przy czym, najważniejsza zmiana dotyczyła 

oceny niekompletnych zębów.                           
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Obowiązująca wersja wzorca rasy Wilczak czechosłowacki FCI Nr 332 
(3.9.1999) wraz ze zmianami do wersji z 28.04.1994r.  
Stary tekst jest skreślony, a nowy wyszczególniony czerwonym kolorem. 
Wzorzec F.C.I. Nr 332/ [28.04.1994] 03.09.1999/GB 

[Ceskoslovenský Vlcak] Ceskoslovenský Vlciak / Czechoslovakian Wolfdog 

POCHODZENIE: była Czechosłowacka Republika Socjalistyczna 

PATRONAT: Republika Słowacji 

DATA PUBLIKACJI ORYGINALNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 

03.09.1999 

UŻYTKOWNOŚĆ:  Pies użytkowy 

KLASYFIKACJA F.C.I.: 

Grupa 1 Owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów 

do bydła 

Sekcja 1 psy pasterskie 

Podlega próbom pracy 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY: 

W roku 1955 w byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej miał miejsce 

eksperyment biologiczny, a mianowicie skrzyżowanie owczarka niemieckiego 

z wilkiem pochodzącym z rejonu Karpat. Eksperyment ustalił, że zarówno 

potomstwo pochodzące od samca psa i samicy wilka, jak i od samca wilka 

i samicy psa może być hodowane. Duża część potomstwa spełniała wszystkie 

genetyczne wymogi do dalszej hodowli. Po zakończeniu eksperymentu w 

roku 1965 opracowano plan hodowli nowej rasy. Jego celem było połączenie 

użytecznych cech wilka z korzystnymi cechami psa. W roku 1982 

[Ceskoslovenský Vlcak]  Ceskoslovenský Vlciak został uznany za rasę 

narodową przez Komitet Generalny Związku Hodowców ówczesnej 

Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej. 

WYGLĄD OGÓLNY: 

Pies o zwięzłej, mocnej konstytucji, wielkości powyżej średniej o kształcie 
prostokątnym. Podobny do wilka pod względem kształtu ciała, ruchu, 
struktury sierści oraz koloru sierści i maski. 
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WAŻNE PROPORCJE: 

Długość ciała: Wysokość w kłębie = 10:9 
Długość kufy: Długość czaszki =[2:3] 1:1,5 

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT: 

Żywotny, bardzo aktywny, wytrzymały, pojętny o szybkich reakcjach. 
Nieustraszony i odważny. Podejrzliwy [jeszcze nie atakuje bez 
powodu]. Okazuje ogromną lojalność swojemu właścicielowi.  
Odporny na warunki atmosferyczne. Wszechstronny pod względem 
użytkowności. 

GŁOWA: 

Symetryczna i dobrze umięśniona. Patrząc z boku i z góry tworzy kształt 
klina. Wyraźne piętno płci. 

MÓZGOCZASZKA: 

Czaszka: Patrząc z boku i z przodu widać wyraźne sklepienie łukowe  
na czole. Brak wyraźnej przedniej bruzdy. Kość potyliczna dobrze 
zaznaczona. Stop: umiarkowany 

TRZEWIOCZASZKA: 

Nos: Czarny o kształcie owalnym 
Kufa: Sucha i nie szeroka; prosty grzbiet nosa 
Wargi: Dobrze przylegające. Brak przerwy w kąciku pyska.  
Krawędzie warg powinny być czarne. 
Szczęka/Uzębienie: Szczęka mocna i symetryczna. Dobrze rozwinięte zęby, 
szczególnie kły, duże i prawidłowo rozmieszczone. 
Zgryz nożycowy lub cęgowy o 42 zębach zgodnie ze wzorem zębowym. 
Policzki: Suche, wystarczająco umięśnione, niewystające. 
Oczy: Małe, ukośne o barwie bursztynowej. [Zamknięte]  Dobrze przylegające 
powieki. 
Uszy: Stojące, cienkie, trójkątne, krótkie (tzn. nie dłuższe nie 1/6 wysokości 
w kłębie); punkt nasady ucha i zewnętrzny kącik oka znajdują się w linii 
prostej. Linia pionowa od czubka ucha powinna biec blisko wzdłuż głowy. 
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SZYJA: 

Sucha, dobrze umięśniona. W spoczynku tworzy kąt do 40 stopni w stosunku 
do linii poziomej. Szyja musi być wystarczająco długa, żeby nos swobodnie 
dotykał ziemi. 

CIAŁO: 

Linia górna: Płynne przejście od szyi do tułowia. Linia górna lekko opadająca. 
Kłąb: Dobrze umięśniony, wyraźny, ale nie może psuć płynności górnej linii. 
Grzbiet: mocny i prosty 
Lędźwie: Krótkie, dobrze umięśnione, nie szerokie, lekko opadające. 
Zad: Krótki, dobrze umięśniony, nie szeroki, lekko opadający. 
Klatka piersiowa: Symetryczna, dobrze umięśniona, pojemna, o kształcie 
gruszki zwężająca się w kierunku mostka. Głębokość klatki piersiowej 
nie dosięga łokci. Krawędź mostka nie wychodzi przed staw barkowy. 
Linia dolna i brzuch: Napięty brzuch, dobrze podciągnięty. 
Lekko zapadnięty po bokach. 

OGON: 

Wysoko osadzony, prosto opadający w dół. Przy pobudzeniu, zazwyczaj 
podniesiony w kształt sierpa. 

KOŃCZYNY: 

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 

Przednie nogi są mocne, proste, suche i blisko siebie z lekko ustawionymi 

na zewnątrz łapami. 

Łopatka: [Jest umieszczona na przodzie (wyraźnie) jest doskonale pokryta 

mięśniami.] Dobrze umięśniona umiejscowiona raczej daleko z przodu 

tułowia. Tworzy kąt prawie 65 stopni do linii poziomej 

Ramię:  [Dobrze] Mocno umięśnione, tworzy kąt od 120 do130 stopni 

z łopatką. 

Łokcie: [Dobrze przylegające] Blisko dopasowane do klatki piersiowej, 

niewykręcone ani na zewnątrz ani wewnątrz, dobrze zaznaczone [bardzo 

ruchliwe] o prawidłowej ruchomości. 

Ramię i przedramię tworzą kąt około 150 stopni. 
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Przedramię: Długie, suche i proste. Długość przedramienia wraz 

z nadgarstkiem stanowi odpowiednik 55% wysokości psa w kłębie. 

Nadgarstek: [Potężny i ruchomy.] Mocny o prawidłowej ruchomości. 

Śródręcze: Długie, tworzą kąt przynajmniej 75 stopni do ziemi. W ruchu lekko 

ruchome. 

Przednie łapy: Duże, lekko wykręcone na zewnątrz. Długie wysklepione 

(łukowane) palce i mocne ciemne pazury. Wyraźne, elastyczne ciemne 

poduszki. 

KOŃCZYNY TYLNE: 

Mocne, tylne nogi ustawione równoległe. Wyimaginowana linia pionowa 

pociągnięta od [Kości biodrowej] guza kulszowego płynęłaby przez środek 

stawu skokowego. Palce szczątkowe (wilcze pazury) są niepożądane i muszą 

być wyeliminowane. 

Udo: Długie, dobrze umięśnione. Tworzy kąt 80 stopni do miednicy. Staw 

biodrowy jest solidny [ruchomy] o prawidłowej ruchomości. 

Staw kolanowy: Mocny o prawidłowej ruchomości. 

Podudzie: Długie, suche, dobrze umięśnione. Tworzy kąt 130 stopni 

ze stawem skokowym. [śródstopie] 

Staw skokowy: Suchy,[silny i ruchomy] mocny o prawidłowej ruchomości. 

Śródstopie: Długie i suche. W pozycji niemal pionowej w stosunku do ziemi. 

Tylne łapy: Długie wysklepione (łukowane) palce i mocne ciemne pazury. 

Wyraźne poduszki. 

SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ/RUCH: 

[Harmonijny, ruchliwy kłus, podczas którego łapy poruszają się tak blisko 

ziemi jak to możliwe. Głowa i szyja trzymane jak najbliżej pionu. Inochód w 

spokojnym tempie kłusa.] Harmonijny, lekki, przestrzenny kłus muskający 

ziemię tak blisko jak to możliwe. Głowa i szyja skierowane poziomo. 

Porusza się inochodem. 

SKÓRA: 

Elastyczna, napięta, niepofałdowana i bez pigmentu. 
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SIERŚĆ: 

WŁOS: 

Prosty i zamknięty. Duża różnica między sierścią zimową i letnią.  

W zimie przeważa gęsty podszerstek, który wraz z włosem okrywowym 

tworzy gęste pokrycie całego ciała. Włosy muszą koniecznie pokrywać brzuch, 

wewnętrzną część uda, mosznę, wewnętrzną część ucha i miejsca pomiędzy 

palcami. Dobrze pokryta szyja. 

MAŚĆ: 

Żółtawoszara do srebrzystoszarej z charakterystycznym jasnym pyskiem 

(maską). Jasna sierść również na dolnej części szyi i na przedniej części klatki 

piersiowej. Maść ciemnoszara z jaśniejszą maską jest również dopuszczalna. 

ROZMIAR I WAGA: 

Wysokość w kłębie: Psy, co najmniej 65 cm 

Suki, co najmniej 60 cm 

Waga: Psy, co najmniej 26 kg 

Suki, co najmniej 20 kg 

WADY: 

Jakiekolwiek odstępstwo od następujących punktów jest uznawane za wadę 

i powaga danej wady powinna być rozważana w dokładnej proporcji między 

jej stopniem występowania, a efektem jaki wywiera na zdrowie i dobro psa 

• Ciężka lub lekka głowa 

• Płaskie czoło 

• Brak dwóch zębów przedtrzonowych (P1) lub obu trzonowych (M3) nie 

jest karane. Jednakże brak jednego zęba trzonowego (M3) w połączeniu z 

brakiem dwóch przedtrzonowych (P1) jak i jednego zęba 

przedtrzonowego (P1) i obu trzonowych (M3) jest uznawane za wadę 

• Oczy ciemnobrązowe, czarne lub różnego koloru 

• Nietypowe uszy, grube, wysoko lub nisko osadzone 

• Wysoko trzymana szyja w spoczynku; szyja trzymana nisko w pozycji 

stojącej 

• Niezaznaczony kłąb 
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• Nietypowa linia górna 

• Długi zad 

• Długi ogon, nisko osadzony i nienoszony prawidłowo 

• Zbyt strome lub zbyt głębokie kątowanie łap przednich 

• Słabe pęciny, (miękkie nadgarstki) 

• Zbyt strome lub zbyt głębokie kątowanie łap tylnych 

• Niewystarczające umięśnienie 

• Słabo zaznaczona maska 

• Krótki, falisty ruch 

WADY ELIMINUJĄCE: 

• Agresja lub zbytnia płochliwość. 
• Każdy pies wyraźnie wykazujący wady fizyczne bądź w zachowaniu  

powinien zostać zdyskwalifikowany. 
• Naruszenie proporcji 
• Wady w sposobie zachowania się i temperamencie 
• Nietypowa głowa 
• Brakujące zęby (z wyjątkiem dwóch przedtrzonowych (P1) i trzonowych 

(M3), zobacz część wady) nieregularny zgryz, przodozgryz, tyło zgryz, 
krzywe szczęki, złe ułożenie kłów w żuchwie 

• Nietypowy kształt lub pozycja oczu 
• Nietypowe osadzenie lub kształt uszu 

• Podgardle 

• Mocno opadający zad 

• Nietypowa klatka piersiowa 

• Nietypowo osadzony bądź trzymany ogon 

• Wadliwa postawa lub nietypowa pozycja przednich łap 

• Otwarta lub nietypowa szata 

• Maść inna niż wspomniane we wzorcu 

• Luźne wiązadła 

• Nietypowy ruch 

N.B. Samce powinny mieć dwa wyraźnie normalne jądra w pełni osadzone 

w mosznie. 

Tylko wydolne i klinicznie zdrowe psy z prawidłową dla rasy budową, 

powinny być używane do Hodowli. 
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Kwalifikacje i kolejność miejsc. 

Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym 

definicjom: 

Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu bardzo 

bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej 

i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. 

Jego zalety, jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne 

niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.  

Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, 

który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest 

we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, 

o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu 

wysokiej klasy. 14/6 Regulamin Wystaw Psów Rasowych 14/7 

Związek Kynologiczny w Polsce - Zarząd Główny. 

Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada 

główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie 

są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte 

w inny niedozwolony sposób. 

Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który 

odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych 

za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.  

Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana 

psu, który: 

• nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy 

• którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne 

• wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, 

gatunku szaty lub albinizm 

Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić 

zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady 

wymienione we wzorcu rasy. 
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Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać 

zwolnione z ringu z werdyktem NIE DO OCENY (NDO). 

To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który: - nie porusza się 

prawidłowo, stale skacze na wystawie lub próbuje uciec z ringu, 

co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu - nie pozwala dotknąć się 

sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, 

ogona lub jąder - wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia 

oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa. To samo dotyczy 

sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono 

operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. 

Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie 

oceny psa. 
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Definicja wzorca: Ocena i wybrane cechy. 

GŁOWA 

Wzorcowa budowa i charakterystyczny wyraz głowy jest pokazany 

na zdjęciach. 
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Jest widoczny wyraźny dymorfizm płciowy pomiędzy psem, a suką.  

Brak wyraźnego piętna płci należy uznać za wadę. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ brak wyraźnego piętna płci 

     (samiec, suka) 
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głowa samca                                       głowa suki  

Wszelkie dysproporcje w kształcie głowy (np. płaski przód, słabe szczęki, 

za długa lub za krótka kufa, nie proporcjonalna do powierzchni 

mózgoczaszki) uznane są za wady. 

prawidłowa   płaskie czoło    

    

 krótka kufa      długa kufa 
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garb na nosie 
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ciężka głowa, otwarte wargi 
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Wzorzec dopuszcza zgryz zarówno cęgowy jak i nożycowy. 

Przodozgryz czy tyło zgryz to wady eliminujące. Pełny zestaw zębów 

jest konieczny, zgodnie ze wzorem zębowym, co oznacza, że w szczęce muszą 

znajdować się 42 zęby; w górnej szczęce 6 siekaczy, 2 kły, 8 zębów 

przedtrzonowych i 4 trzonowce; jeszcze dwa zęby trzonowe są wymagane 

w dolnej szczęce. Niekompletne uzębienie jest wadą (z wyjątkiem opisanym 

we wzorcu od 1999r., brak dwóch zębów przedtrzonowych (P1) lub 

obu trzonowych (M3)). Wszelkie zbędne zęby są uważane za niedoskonałość. 

wzór zębowy szczęka górna 20 zębów 

wzór zębowy szczęka dolna 22 zęby 
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zgryz nożycowy i cęgowy ▼      schemat uzębienia ▼ 

     Przodozgryz i tyło zgryz ▲ 

zgryz nożycowy ▼     zęby trzonowe  ▼ 

zgryz cęgowy  ▼      

uchybienie dwa P1  ▼ 
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▼ wady zgryzu  ▼ 
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Preferowany jest jaśniejszy kolor oka, żółtobrązowy, bursztynowy kolor 

tęczówki. Należy również wziąć pod uwagę bardzo jasny, 

prawie z zielonkawym odcieniem kolor tęczówki, jako ekstremalny, za który 

nie powinno się obniżać oceny. 

Jasnobrązowe oko (orzech laskowy) jest tylko uchybieniem, które nie powinno 

wpływać na ocenę, w przeciwieństwie do ciemno brązowego (kasztan 

lub ciemniejszy) koloru tęczówki, który jest już uważany za wadę. 

Nietypowy kształt lub osadzenie oczu, wady powiek (obwisłe powieki) 

należy uznać za wady eliminujące. 

▼ prawidłowa oprawa oka ▼ 

  okrągłe oko▼

    

        

 

◄ ► 

ciemne oko 
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Kształt, położenie, sposób noszenia uszu można zobaczyć na rycinach. 

Za długie lub źle osadzone uszy powinny zostać uznane za wadę. 

Nietypowe uszy, (zbyt miękkie, źle postawione, opadające) powinny 

być przez sędziego uznane, jako wady eliminujące.  

długie uszy                          szeroko rozstawione                  nisko osadzone 
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uszy szeroko rozstawione  ▼    zbyt długie uszy  ▼ 

załamane ucho, brak maski  ▼ 

 

 

 

 

 

 

 długie uszy, niepoprawny wyraz ▼ 

załamane ucho ▼ 
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nietypowy kształt i osadzenie uszu ▼   zbyt krótka i szeroka kufa ▼ 

nieprawidłowy stop ▼ 

                 

nieprawidłowy wyraz ▼ 

dłuższa kufa, wystający nos ▼    długa sierść  
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▼ typowa głowa samca ▼ 

▼ typowa głowa suki  ▼ 

▼ luźne wargi ▼ 
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Braki w pigmentacji ▼                  odbarwienia ▼ 

              niedostateczne umaszczenie ▼      zmarszczki na czole ▼ 

 zbyt długa sierść, brak maski ▼                                                    brak maski ▼ 
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CIAŁO 

 standardowy samiec     standardowa suka 
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Linia grzbietowa (górna linia) powinna być płynna i niewygięta ani w dół 

ani w górę. Krótkie lędźwie powinny być prawie wąskie. 

Nie wyraźnie zaznaczony kłąb  powinien być oceniany, jako wada. 

Wystające, karpiowate (łukowate) lędźwie albo źle wyrażona linia grzbietowa, 

jest wadą, tak samo jak zbyt długie lub luźne lędźwie w ruchu. 

Spadzista miednica jest również uznawana za wadę, zbyt mocny poziom 

nachylenia powinien być uznany, jako wada eliminująca.  

grzbiet karpiowaty (wielbłądzi) 
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grzbiet łękowaty (zapadnięty)   
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zbyt nisko osadzony ogon           zbyt długi ogon 

▼ prawidłowy         zbyt nisko osadzony ▼    zbyt długi ▼ 

 

wadliwie noszony ogon ▼ 

 

                                 

dyskomfort ► 
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Przy omówieniu budowy klatki piersiowej należy wspomnieć, że jej kształt 

jest charakterystyczną wyimaginowaną formą (przy poziomej łopatce) 

opisaną, jako „kołyska lub odwrócona gruszka” zwężającą się do mostka. 

Rycina przedstawia schemat dobrze ukształtowanej klatki piersiowej, 

czyli raczej płaskiej z dobrze ustawionymi kończynami, oraz zbyt szerokiej 

(beczkowatej) klatki piersiowej z szeroko ustawionymi kończynami i łokciami 

zwróconymi na zewnątrz.  
 

 

  
zła beczkowata budowa klatki piersiowej,           poprawna wąska klatka piersiowa 

wadliwa pozycja przednich łap          prawidłowa pozycja przednich łap   
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▲ 

zła beczkowata budowa klatki piersiowej, 
wadliwa pozycja przednich łap ▼ 

▼ 

 

 

poprawna wąska klatka piersiowa ▲ 

prawidłowa pozycja przednich łap ▼ 
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KOŃCZYNY. 

Ocenę pozycji i funkcjonalności kończyn przednich i tylnich lepiej 

obserwować i oceniać w ruchu niż w statyce. 

Złe kątowanie jest traktowane zazwyczaj, jako wada i tak też powinno być 

oceniane w szczególności takich wad jak: zbyt krótkie kości kończyn  

(tzw. ruchome kości), czyli od przednich kończyn kości przedramienia 

(kości łokciowej i promieniowej) i nadgarstków; na tylnych kończynach, 

kości podudzia (kości piszczelowej i strzałkowej) i kości śródstopia. 

Nieprawidłową pozycję w statyce, należy ocenić jako wadę, w przypadku 

szerokiej klatki piersiowej z szeroko ustawionymi kończynami i łokciami 

wykręconymi na zewnątrz, ewentualnie tylko łokcie wykręcone na zewnątrz. 

Przy tylnich kończynach za wadę uważa się zwłaszcza tzw. krowią postawę, 

pozycję ze zbieżnymi stawami skokowymi.  

Wzorzec wymaga by długość przedramienia i śródręcza wynosiła 55% 

wysokości w kłębie. Ten sam pomiar jest wyrażany przez wskaźnik: 

indeks wysokości (stosunek długość przedramienia do łokcia i wysokości 

w kłębie x100) Średnia wartość tego wskaźnika liczona na podstawie 

przeglądów przeprowadzonych w latach 1982- 1995 wynosi właśnie 55. 

Indeks wysokości pozostaje bez zmian, jeśli jego wartość rzeczywiście 

odzwierciedla odpowiednią relację długość kości oraz zmianę wartość kąta 

pomiędzy łopatką i łokciem. 
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Ostrzejsze kątowanie może naśladować dobre wartości indeksu nawet 

w przypadku krótkich kości kończyn. 

(Patrz proporcje owczarka niemieckiego) 

wadliwa postawa wystawowa ▼ 
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zbyt mocne kątowanie tylnich kończyn ▼ 

zbyt stromy zad ▼ 

 

krowia postawa ▼ 
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SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ/RUCH. 

Sposób, w jaki porusza się Wilczak czechosłowacki jest ściśle opisany 

we wzorcu rasy. Oryginalnym atrybutem jest niski kryjący ziemię kłus, 

który został zastąpiony we wzorcu zapisem „gdzie kończyny powinny się 

ślizgać po ziemi jak najbliżej” na skutek konieczności tłumaczenia na cztery 

języki urzędowe FCI. 

Tzw. akcentowany kłus (łapy unoszone wysoko nad ziemią) jest uchybieniem, 

krótkie kończyny i inne powinny być oceniane jako wady, niezdarny chód 

(ciężki) lub luźny jako wady eliminujące. 

Inochód podczas wolniejszego poruszania się jest standardem. 

inochód kłus galop 
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galop ▼ 
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kłus ▼ 
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inochód / amble▼ 
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SKÓRA, SIERŚĆ I KOLOR. 

Oceniając wygląd sierści należy uwzględnić jej jakość względem pory roku. 

Charakteryzująca się niedoborem włosa sierść powinna być oceniana 

jako wada, zwłaszcza jeśli jest otwarta lub skręcona. 

Stopień występowania szarości czy też żółtobrązowego pigmentu nie jest 

decydującym czynnikiem przy ocenie koloru. 

Wyraźnie jasna maska musi być wyrazista. Maskę bez wyrazu należy oceniać 

jako uchybienie, jej brak jako wadę. Blady kolor paznokci czy poduszek, 

nos inny niż czarny, należy oceniać jako braki pigmentacji, które oznaczają 

wadę. Kolor, jaki został zdefiniowany określamy jako wilczy i inne kolory 

powinny być oceniane jako wady eliminujące.  

 

 

 

 

◄ sierść zimowa samiec                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

sierść przejściowa samiec ► 

 

 

 

 

 

 

 

◄ sierść letnia samiec  
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▲ 

 

otwierająca się sierść  ► 

▼         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lekko otwierająca się sierść, pofalowana ▼ 
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pofalowana, skręcona sierść   ▲▼ 
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długa sierść  ▲▼► 
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kolor srebrnoszary ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolor wilczy ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolor żółtawoszary ▼ 
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Starszy typ Wilczaków czechosłowackich – teraz (biała) maska powinna być 

bardziej wyrazista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 z 59 

OGÓLNY WYGLĄD, PROPORCJE, TYPY. 

Biorąc pod uwagę ogólny wygląd, jaki został zdefiniowany we wzorcu rasa 

ma przypominać wilka europejskiego. 

Oznacza to, że sędzia powinien ocenić wszystkie cechy charakterystyczne 

dla owczarka niemieckiego jako wady. 

Wilczak o zwięzłej, mocnej konstytucji jest typem pożądanym, co wiąże się 

z prawidłowo zbudowaną strukturą kostną, psem mocno związanym, 

z dobrze rozwiniętymi, umięśnionymi i związanymi kończynami, z suchymi 

stawami, elastyczną skórą, dobrze przylegającymi powiekami, brakiem 

luźnych kącików warg, itd.  

Podstawowe wymagania wzorca określają ten typ, jako „suchy”. 

Wszelkie odstępstwa w obu kierunkach są niepożądane. 

Zbyt delikatna do upośledzonej, a z drugiej strony ciężka zbyt obwisła w typie 

budowa powinna być oceniane jako wady. 

Limfatyczny typ (niezwiązany, luźna pomarszczona skóra, wiszące 

podgardle, obwisłe powieki, obwisłe wargi, luźne stawy) powinien być 

oceniany w rasie jako wada dyskwalifikująca. 

wadliwe typy budowy 

 

 

 

 

 

  
  typ suchy, delikatny ▼ 

                       
                             typ mocny, ciężki ▼ 
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prawidłowe typy budowy 

 

typ suchy ▼ typ mocny ▼ 
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Nietypowa wielkość (niewystarczająca wysokość w kłębie) jest wadą 

eliminującą. Inną cechą, która podlega ocenie jest format ciała, który powinien 

być prostokątny, ale nie za wysoki. Stosunek długości ciała do wysokości 

w kłębie może być wyrażony indeksem formatu, (stosunek długości 

do wysokości x100). Jeśli format zawiera się w kwadracie to indeks wynosi 

100. Jeśli stosunek długości ciała do wysokości wynosi 9:10 to indeks formatu 

wynosi 111. 

Te dwie wartości powinny być granicznymi dla wzorca rasy. 

Jeśli indeks formatu wynosi powyżej 112 to powinien on zostać oceniony, jako 

zbyt długi, a powyżej 116 za wadliwy i eliminujący (stosunek 9:10.5). 

 

Indeks wysokości: 

Przybliżony: 111 

Standardowy: 101-112 

Zbyt długi: 112-116 

Eliminujący: powyżej 116
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TEMPERAMENT. 

Opis temperamentu Wilczaka czechosłowackiego we wzorcu wydaję się być 

pełen sprzeczności: odwaga psa wydaje się być przeciwieństwem 

nieufności    (podejrzliwości). Nie powinno się oceniać na wystawie 

bojaźliwego psa, jak nie jest on na tyle śmiały (poza wymogami wzorca) 

i unika on jakiegokolwiek kontaktu z człowiekiem czy sędzią. 

Nie ma wtedy możliwości sprawdzenia walorów temperamentu, a jedynie 

można wziąć je pod uwagę. 

W przypadkach ekstremalnych takiego psa można wykluczyć z udziału 

w wystawie, jeśli wykazuje on zachowania agresywne czy bojaźliwy 

charakter. 

Dokładniejsze sprawdzenie charakteru jest możliwe na spotkaniach 

bonitacyjnych. 
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Różnice w sędziowaniu na wystawach i spotkaniach 

bonitacyjnych. 

W przeciwieństwie do wystaw, spotkania bonitacyjne są imprezą skierowaną 

do Hodowców, gdzie nie ma elementów promocyjnych czy konkurencyjności. 

Celem bonitacji jest dokładne porównanie zwierzęcia do wzorca; zwraca się 

uwagę na cechy istotne w dalszej hodowli jak i cechy niepożądane. 

Przeglądy bonitacyjne to selekcja względem cech, które można 

przekazać na potomstwo jak i ich statystycznej oceny w populacji. 

Minimalny wiek, kiedy pies może przystąpić do bonitacji, wynosi 18 miesięcy 

dla samców i 15 miesięcy dla samic. Komisja bonitacyjna ocenia cechy 

zewnętrzne w bardzo szczegółowy sposób, a mianowicie pomiar 15 części 

ciała psa, jak i ocenia charakter.  

Wynik jest podawany w formie kodu bonitacyjnego, zapisanego na karcie 

bonitacyjnej i do świadectwa pochodzenia psa. 

Przygotowanie psa do bonitacji jest podobne do przygotowania psa 

do wystaw. Pies musi dać się dotknąć i zmierzyć jak również samiec dać sobie 

sprawdzić jądra. Badanie zębów to szczegółowe sprawdzenie zgryzu przy 

zamkniętej szczęce. Kły i zęby przedtrzonowe są  sprawdzane zazwyczaj przy 

zamkniętej szczęce, gdy właściciel psa odchyla wargi na bok. Zęby trzonowe 

są sprawdzane, gdy szczęka jest otwarta. 
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Ciało mierzone jest w centymetrach. Wysokość w kłębie, długość ciała, 

głębokość i szerokość klatki piersiowej, szerokość głowy powinny być 

mierzone specjalną miarką, a inne proporcje ciała zwykłą taśmą. 

Pożądane jest by psa wcześniej zaznajomić z procesem mierzenia. 

Zbierane w ten sposób pomiary ciała służą jako dane statystyczne do badania 

zmian i odchyleń, jakie zachodzą w populacji, uwzględniając przy tym granice 

błędu statystycznego. Wszystko zależy od dokładności pomiarów 

i odpowiedniej interpretacji wyników. 

Ocena charakteru psa na bonitacji jest najbardziej dyskusyjną sprawą. 

W tym momencie zwraca się znacznie uwagę i ocenia dziedziczne cechy 

zwierząt ich zdolność do uczenia się i niestabilność w zachowaniu Wilczaków 

czechosłowackich. 

Krótko mówiąc, dobrze przygotowany i wyszkolony pies z góry będzie 

zachowywał się w zupełnie inny sposób niż ten, który spotka się z taką 

sytuacją po raz pierwszy. W związku z tym, czy jest sens testować charakter 

podczas bonitacji, gdy nie jesteśmy w stanie odróżnić czy zachowanie jest 

dziedziczne czy wyuczone. To też zależy od dokładnej interpretacji wyników. 

Ocena psa podczas bonitacji nie może być porównana do badań wykonanych 

w warunkach laboratoryjnych. 
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Jednakże w momencie ich szerokiej dostępności i badaniu dużej liczby 

osobników jest ona cennym wynikiem uzyskanym na potrzeby hodowlane. 

Komisja bonitacyjna zwraca uwagę na zachowanie psa podczas całego 

procesu bonitacji, czyli podczas pomiarów, badania uzębienia, pokazywania 

itd. Pies cały czas znajduje się w nieznanym i obcym środowisku i jest bardzo 

prawdopodobne, że w takim stanie zachowania psa, które są nerwowe, 

niestabilne, niezrównoważone, lub jest on niewystarczająco uległy, staną się 

widoczne. 

Sam test charakteru wykonuje się na tzw. osi obrotu: Ten sam test 

z przewodnikiem i bez. Pies zostaje przywiązany na smyczy, a właściciel 

udaje się do kryjówki. Komisja bonitacyjna cały czas monitoruje zachowanie 

psa względem osoby nieznanej, która nie stwarza zagrożenia, reakcji na strzał 

i atak pozoranta z przedmiotem. 

Mimo, że  ten test nie jest formą doskonałą, to może on dostarczyć 

wykwalifikowanemu obserwatorowi pewnego pojęcia na temat charakteru, 

równowagi psychicznej, poziomu progu pobudzenia przy zachowaniach 

obronnych zwierzęcia. 

Ocena „doskonały” (P1), mogą być przyznawane tylko psom, które zostały 

ocenione w teście charakteru z kodem „Of” (sangwinik - opanowany, 

wyrównany), „Og” (sanquinik - mniej odważny) lub „Oh” (łagodny - mniej 

pobudliwy) Wszelkie inne wartości kodu zmniejszają ogólną ocenę wpisaną 

na kodzie bonitacyjnym. 

Kody „Oa” (melancholik - bojaźliwy), „Ob.” (niepewny, nie nawiązuje 

kontaktu), a od 2001 roku „Ob.” (agresywny, mocno poirytowany), 

są powodem dyskwalifikacji zwierzęcia z hodowli (kod P14 – niedostateczny). 
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Karta bonitacyjna. 

Klub Hodowców Wilczaka czechosłowackiego 
Karta bonitacji  

Miejsce i data bonitacji  
 

Imię psa  Hodowla  Płeć Data narodzin Nr Hodowli 
 

  

Imię matki  Hodowla  Nr Hodowli  
 

Imię i adres hodowcy  
 

A Wysokość  

n mniej niż 65 
cm  

mniej niż 60 
cm  

s 65-70 cm  60-65 cm  

v ponad 70 cm  ponad 65 cm  
 

B Jądra  

12 brakuje jedno  

14 brakują oba  
 

C Zgryz  

3 nożycowy  

4 kleszczowy  

2 ząb za dużo 

6 tyłozgryz  

8 przodozgryz 

12 niekompletny (brakuje 1-2 
zęby)  

14 niekompletny (brakują 
więcej niż 2 zęby)  

 

D Głowa  

1 zmarszczki na czole 

3 płaskie czoło  

5 ciężka głowa  

7 lekka głowa  

2 długi pysk  

4 krótki pysk  

6 wypukły nos  

8 załamany nos  

12 otwarte kąciki warg  

14 nietypowa  
 

 
 

H Ciało  

1 niewyraźny kłąb  

3 załamana linia 
grzbietu  

5 karpi grzbiet  

7 długi zad  

2 szeroka klatka 
piersiowa  

4 mocne 
przedpiersie  

6 głęboka klatka 
piersiowa  

8 beczkowata 
klatka piersiowa  

10 luźny brzuch  

12 opadający zad  

14 nietypowy  
 

I Przednie 
kończyny  

5 źle kątowane  

7 miękkie 
nadgarstki  

2 szeroki rozstaw  

4 odstające łokcie  

6 nietypowa łapa  

8 krótkie 
nadgarstki  

10 krótkie 
przedramię  

12 nietypowe 
ustawienie  

14 nietypowe  
 

N Ruch  

3 krótki krok 8 pochyły  

5 kołyszący  12 ciężki  

6 luźnie stawy  14 nietypowy  
 

O Charakter  

a  melancholik - bojaźliwy  

b  niepewny, nie nawiązuje kontaktu  

c drażliwy – nie odważny  

d drażliwy - nieufny  

e choleryk, mocno pobudliwy  

f sangwinik - opanowany, wyrównany  

g sanquinik - mniej odważny  

h łagodny - mniej pobudliwy  

i ciężki do sprowokowania 

j  flegmatyczny – nie drażliwy  
 

R Typ  

1 suchy  2 gruby  

3 delikatny  4 limfatyczny  
 

P Zgodność ze standardem  

1 doskonały  5 dobry  

3 bardzo dobry  14 niedostateczny  
 

Rozmiary  
Wysokość w kłębie 
Długość tułowia  
Długość przedniej nogi do łokcia 
Długość nadgarstka 
Obwód nadgarstka 
Długość podudzia  
Długość uda  
Długość stępu 
Długość głowy  



56 z 59 

E Oczy  

1 jasnobrązowe  

3 ciemnobrązowe  

5 czarne  

7 różnokolorowe  

8 okrągłe  

10 głęboko osadzone  

12 wypukłe  

14 nietypowe  
 

F Uszy  

1 wysoko osadzone  

5 nisko osadzone  

7 grube  

2 długie  

4 miękkie  

6 załamane 

8 klapnięte 

10 nieharmonijne  

12 zdeformowane  

14 nietypowe  
 

G Szyja  

1 łukowata  

3 wysoko osadzona  

5 nisko osadzona  

14 podgardle  
 

 

J Tylne kończyny  

3 niedostatecznie 
umięśnione  

5 przekątowane 

7 słabo kątowane  

4 nietypowa łapa  

6 krótkie udo  

8 krótkie podudzie  

10 krótki stęp  

12 nietypowe 
ustawienie 

14 nietypowe  
 

K Ogon  

1 długi  

3 nisko osadzony  

5 źle osadzony  

12 zdeformowany  

14 nietypowy  
 

L Sierść  

2 niedostateczna 
okrywa  

6 miękka  

8 otwarta  

14 nietypowa  
 

M Umaszczenie  

3 ciemnoszare  

5 niewyraźna 
maska  

2 bez maski  

6 brak pigmentu  

14 nietypowe  
 

 

Długość pyska 
Szerokość głowy  
Długość ucha 
Głębokość/szerokość klatki piersiowej 
Obwód klatki piersiowej 
Indeks wysokości  
Indeks formatu 
 

Dodatkowe informacje :  

Kod bonitacji/wysokość:  

Dopuszczenie do chowu:  

Komisja bonitacyjna:  
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Tabela oceny. 

 WADA UCHYBIENIE 1 2 3 4 5 

Budowa: 
Sucha, mocna   x     

Mocna ciężka  x   x   

Delikatna  x   x   

Limfatyczna x      x 

Wysokość: 
Samiec mniej jak 1 cm, suka 2 cm. x     x x 

Długość: 
Powyżej 2 cm.   x   x   

Głowa: 
Słaba  x  x    

Mocna  x  x    

Długa  x  x    

Krótka  x  x    

Płaskie czoło   x  x    

Nie takie szczęki   x  x    

zmarszczki  x  x    

Luźne kąciki warg x   x    

Brak dymorfizmu płciowego.   x  x    

Nietypowa (typ owczarka niemieckiego) x     x  

Zęby: 
Brak jednego lub więcej - samiec x     x  

Brak jednego lub więcej - suka  x  x    

Nieregularny zgryz x      x 

Zbyteczny ząb   x x     

Oczy: 
Wypukłe x    x  x 

Jamiste x    x  x 

Nietypowe położenie  x  x    

Luźne powieki x     x  

Kolor brązowy  x x     

Kolor ciemno brązowy x   x    

Uszy: 
Długie  x  x    

Nisko osadzone  x  x    

Miękkie  x   x   

Opadające x    x   

Szyja: 
Podgardle x    x   

Łukowata  x  x    

Grzbiet: 
Łukowaty x    x   

Ugięty x    x   

Luźny w ruchu  x  x    



58 z 59 

 WADA UCHYBIENIE 1 2 3 4 5 

Lędźwie: 
Łukowate  x  x    

Luźne w ruchu  x  x    

Zad: 
Mocno nachylony x   x    

Ogon: 
Długi poniżej stawu skokowego  x  x    

Krótki powyżej stawu skokowego  x  x    

Załamek na końcu  x x     

Zakręcony lub prowadzony na boki x   x    

Położony na lędźwiach x    x   

Nisko osadzony  x  x    

Nietypowy x      x 

Klatka piersiowa: 
Sięgająca poniżej łokci x    x   

Beczkowata  x  x    

Kończyny przednie: 
Wadliwa pozycja x    x   

Wystające łokcie  x  x    

Krótkie przedramię  x  x    

Krótkie śródręcze x    x   

Słabe śródręcze  x  x    

Nietypowe łapy  x x     

Kończyny tylne: 
Ostre (zbyt małe kątowanie)  x  x    

Zbyt duże kątowanie  x  x    

Krowia postawa x    x   

Sierść (tekstura): 
Długa  x x     

Bez podszerstka  x  x    

Otwierająca się  x    x   

Pofalowana  x  x    

Skręcająca się x    x   

Miękka kręcona  x  x    

Kolor sierści:  
Bez maski  x   x   

Ledwo widoczna maska  x  x    

Przeważający biały lub niewłaściwa 
pigmentacja 

 x   x   

Nietypowy kolor x      x 

Ruch: 
Niepoprawna dynamika x    x   
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X – krzyżyk sygnalizuje maksymalną ocenę, która może być przyznana, 

gdy dane uchybienie lub wada występuje i czy powinny one zostać 

uznane, jako niepożądane usterki lub wady. 

1- Doskonała 

2- Bardzo dobra 

3- Dobra 

4- Dostateczna 

5- Dyskwalifikacja 

Tabela ta nie jest dogmatem. Pomaga jedynie ocenić morfologiczne 

i funkcjonalne wady, które są ważniejsze niż niedoskonałości estetyczne. 

Powaga danej wady powinna być rozważana w dokładnej proporcji 

między jej stopniem występowania, a efektem jaki wywiera na zdrowie 

i dobro psa. Wybitne cechy zwierząt muszą być podstawą selekcji 

pozytywnej. 

Opracowanie ma charakter niekomercyjny i na takiej zasadzie może 

być rozpowszechniane innym użytkownikom. 

Wszystkie grafiki zamieszczone w opracowaniu są wyłączną własnością 

autora i zostały tutaj umieszczone za jego zgodą. P. Jindřich Jedlička . 

Jakiekolwiek kopiowanie całości lub części materiału bez zgody 

jest zabronione. 

Wykorzystywanie całości materiału, lub jego części w celach 

komercyjnych bez zgody jest zabronione. 

Wszystkie zamieszczone zdjęcia podlegają ochronie prawnej. 

Ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie jest zabronione. 

 

www.czambor.pl 

Text in English (without photos and graphics) 

Text in Polish (version with graphics and photo) 

Grudzień 2015 

http://www.czambor.pl/
http://czambor.pl/wolfdog.pdf
http://czambor.pl/standardcsv.pdf

