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FCI-Standard N° 128  / 28. 11. 2003 / GB  (český překlad Ing. Zdeněk Stehlík,  9/2004) 
 

KING CHARLES SPANIEL 
 
 
 
Země původu: Velká Británie 
 
Datum publikace původního platného standardu: 29.10.2003 
 
Pou�ití: společenský pes 
 
Klasifikace FCI: skupina 9 společenská a malá plemena 

sekce 7 angličtí malí �panělé 
Bez pracovní zkou�ky 

 
Celkový vzhled:  Vytříbený, kompaktní a kamarádský. 
 
Chování / temperament: �ťastný, inteligentní malý �paněl s charakteristicky klenutou 
hlavou. Zdr�enlivý, ně�ný a láskyplný. 
 
HLAVA 
 
Lebeční partie: 
Lebka: Rozměrná v porovnání s velikostí psa, dobře vyklenutá, mohutná nad očima. 
Stop: Dobře definován mezi lebkou a nosem.  
 
Lícní partie: 
Nos: Černý s velkými, �iroce rozevřenými nozdrami, velmi krátký a otočený nahoru směrem 
k lebce. 
Čenich: Čtvercový, �iroký a hluboký, správně otočený nahoru. 
Pysky: Přesně sevřené, dávají pěkný vzhled. 
Čelisti a zuby:  �iroká dolní čelist. Skus by měl jít trochu do předkusu. Vyčnívající jazyk je 
vysoce ne�ádoucí. 
Líce: Nejsou propadlé pod očima, ale dobře vyplněné. 
Oči: Velmi velké a tmavé, polo�ené daleko od sebe, oční víčka blokují čtverec v linii tváře, 
líbivý výraz. 
U�i: Nízko nasazené, visící úplně rovně podél lící, velmi dlouhé a dobře osrstěné. 
 
KRK: Středně dlouhý; vztyčený, dávající py�ně nesenou hlavu. 
 
TĚLO 
Hřbet: Krátký a rovný. 
Hrudník: �iroký a hluboký. 
 
OCAS:  Kupírování je nepovinné. 
Kupírovaný: Dobře osrstěný, není nesen nad hřbetem nebo nad jeho úrovní. 
Nekupírovaný:  Dobře osrstěný, není nesen nad hřbetem nebo nad jeho úrovní. Celkově 
vyvá�ený s ostatními proporcemi psa. 
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KONČETINY 
 
Přední část: Končetiny krátké, rovné 
Lopatky: Dobře vzadu ulo�ené 
Lokty: Blízko hrudníku, ani vbočené, ani vytočené. 
Spinky: Pevné.  
 
Zadní část: Dostatečně osvalená, aby dala pozitivní pohon pohybu. 
Kolenní klouby: Dobře zaúhlené. 
Hlezenní klouby: Správně spu�těné a vymezené. 
Hlezna: Rovná při pohledu zezadu, nevytočená ven, ani dovnitř. 
 
Tlapka: Sevřená, dobře vyplněná a osrstěná, prsty s dobrými klouby, tvar kulaté kočičí 
tlapky, dobře vypol�tářovaná. Občas bývají prostřední pol�tářky a drápky navzájem srostlé 
(tzv. kopýtko, pozn. překl.).  
 
CHŮZE / POHYB :  Volný, aktívní a elegantní, vycházející zezadu. Zdravý pohyb je vysoce 
�ádoucí. 
 
OSRSTĚNÍ 
 
Srst: Dlouhá, hedvábná a rovná, trochu vln je povoleno, nikdy kudrnatá. Nohy, u�i a ocas 
hojně osrstěné. 
 
 
BARVA: 
 
● Black and Tan:  Černá s bohatým leskem, s jasným mahagonově-tříslovým pálením na čenichu, 
nohách, hrudníku, podsazení u�í, pod ocasem a skvrnách nad očima. Bílý flek na hrudníku je 
nepřípustný.  
 
● Tricolor: Základ perlově bílý s dobře rozdělenými černými skvrnami, zářivě tříslové pálení na 
lících, podsazení u�í, pod ocasem a skvrnách nad očima. �iroká bílá lysina mezi očima a na čele. 
 
● Blenheim: Základ perlově bílý, s dobře rozdělenými ka�tanově červenými skvrnami. �iroká, čistá 
lysina se « skvrnou » uprostřed lebky, měl by to být čistě ka�tanově červený znak, veliký přibli�ně 
jako mince (penny). 
 
● Ruby:  Jednolitá, zářivě červená barva. Bílá skvrna na hrudi je vysoce ne�ádoucí. 
 
VÁHA: 3,6 � 6,3 kg (8 � 14 liber) 
 
VADY:  Jakákoliv odchylka od předchozích bodů by měla být pova�ována za vadu a její 
záva�nost by měla být posuzována v přesné závislosti na jejím stupni a jejím vlivu na zdraví 
a blaho psa. 
  
Ka�dý pes jasně projevující abnormality fyzické nebo v chování by měl být diskvalifikován. 
 
POZNÁMKA: Samci by měli mít dvě zjevně normální varlata úplně sestouplá v �ourku. 
 


