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FCI-Standard N° 136  / 06. 04. 1998  / GB (český překlad: Ing. Zdeněk Stehlík, 9/2004) 
 

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
 
 
 
Země původu: Velká Británie 
 
Datum publikace původního platného standardu: 24.06.1987 
 
Pou�ití: společenský pes 
 
Klasifikace FCI: skupina 9 společenská a malá plemena 

sekce 7 angličtí malí �panělé 
Bez pracovní zkou�ky 

 
Celkový vzhled: Aktívní, roztomilý a dobře vyvá�ený, s ně�ným výrazem 
 
Chování / temperament: Sportovní, láskyplný, naprosto nebojácný. Veselý, přátelský, 
neagresívní; beze sklonu k nervozitě. 
 
HLAVA 
 
Lebeční partie: 
Lebka: Mezi u�ima téměř plochá 
Stop: Mělký 
 
Lícní partie: 
Nos: Nozdry černé a dobře vyvinuté, bez masových skvrn 
Čenich: Délka od základu stopu ke konci nosu je kolem 1,5 palce (3,8 cm). Správně se 
zu�ující. Tváře pod očima dobře vyplněné. Ka�dá tendence ke zkrácenosti je ne�ádoucí. 
Pysky:  Dobře vyvinuté, ne v�ak převislé. 
Čelisti a zuby:  Čelisti silné, s perfektním, pravidelným a kompletním nů�kovým skusem, tj. 
horní řezáky těsně přesahují spodní a jsou kolmo postaveny k čelistem. 
Oči: Velké, tmavé, kulaté, ne v�ak vypouklé; umístěné ve správné vzdálenosti. 
U�i: Dlouhé, vysoko nasazené, s bohatým osrstěním. 
 
KRK: Středně dlouhý, lehce vztyčený. 
 
TĚLO 
Hřbet:  Rovný. 
Bedra: Krátce svázaná. 
Hrudník: Střední, dobře klenutá �ebra. 
 
OCAS: Délka ocasu vyvá�ená vzhledem k tělu, dobře nasazený, nesen vesele, ale nikdy moc 
nad úrovní hřbetu. Kupírování je nepovinné. Je-li kupírován, nemá být odstraněna více jak 
jedna třetina. 
 
KONČETINY 
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Přední část: Končetiny se středně silnými kostmi, rovné. 
Lopatky: dobře vzadu ulo�ené 
 
Zadní část: Končetiny se středně silnými kostmi. 
Kolenní kloub: Správně zaúhlený. 
Hlezna: Bez tendence ke kravskému nebo sudovitému postavení. 
 
Tlapka: Uzavřená, vypol�tářovaná a dobře osrstěná. 
 
CHŮZE / POHYB :  V akci volný a elegantní, vycházející plně zezadu. 
Přední a zadní nohy se pohybují paralelně při pohledu zepředu i zezadu. 
 
OSRSTĚNÍ 
 
Srst: Dlouhá, hedvábná, bez kudrlinek. Lehké zvlnění je přípustné. Bohaté osrstění. Vůbec se 
netrimuje. 
Barva: Uznané barvy jsou: 
 
● Black and Tan:  Havraní čerň s tříslovými znaky nad očima, na lících, z vnitřní strany u�í, na 
hrudníku a končetinách a pod ocasem. Tříslová by měla být zářivá. Bílé znaky jsou ne�ádoucí. 
 
 
● Ruby:  Jednolitá, zářivě červená barva. Bílé znaky jsou ne�ádoucí.  
 
● Blenheim: Dobře rozdělené, zářivé ka�tanové znaky na perlově bílém podkladě. Znaky jsou na 
hlavě rovnoměrně rozlo�ené, ponechávající mezi u�ima místo vysoce ceněný kosočtvercový znak 
nebo okrouhlou skvrnu ( jedinečnou charakteristiku plemene). 
 
● Tricolor:  Plo�ně dobře rozlo�ená a oddělená bílá a černá s tříslovými znaky nad očima, na lících, 
z vnitřní strany u�í, na vnitřní straně končetin a pod ocasem.   
 
Jakákoliv jiná barva nebo kombinace barev je nanejvý� ne�ádoucí. 
 
VÁHA:  5,4 � 8 kg (12 � 18 liber).  �ádoucí je malý, dobře vyvá�ený pes, pohybující se v rozmezí 
těchto vah. 
 
VADY:  Jakákoliv odchylka od předchozích bodů by měla být pova�ována za vadu, 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. 


