
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 
ŠTANDARD PLEMENA PUDEL  

FCI č. 172 f zo dňa 12.12.1991 
 

Pudel - Caniche (fran.) je pôvodom francúzske plemeno a patrí do skupiny číslo 9, 
ktorá označuje spoločenské plemená psov. 

 

I. Charakteristika plemena 
 

Celkový vzhľad a vlastnosti: harmonický s dobrými proporciami s charakteristickou 
kučeravou, alebo šnúrovou srsťou. Pudel predstavuje mimoriadne inteligentné plemeno, 
neustále pozorné, živé a dynamické. Je harmonicky stavané, veľmi elegantné a hrdé. 
Pudel má tanečný a ľahký krok, pričom nikdy nesmie byť plazivý a ťahavý. Pudel je 
známy svojou vernosťou, dlhovekosťou ako aj učenlivosťou a vnímavosťou, čo z neho 
robí zvlášť príjemného spoločníka a ideálneho spoločenského psa. 
 

 
II. Hlava 

 
 

Ušľachtilá s rovnými líniami, primeraná k veľkosti tela. Jej dĺžka má byť o niečo 
väčšia ako 2/5 výšky psa v kohútiku. Nesmie pôsobiť ťažko ani masívne, ale nesmie byť 
ani príliš jemná. Tvar lebky musí byť jasne viditeľný pod kožou, ktorá ju pokrýva. 
 

Nos  
Výrazný, dobre vyvinutý s kolmým profilom, nozdry sú otvorené. Je čierny u  

čiernych, bielych a strieborných pudlov. Hnedý u hnedých a aprikoti (marhuľová farba) 
majú ňucháč sfarbený v celej škále odtieňov od tmavohnedej po čiernu. Čierna sa 
neuprednostňuje, ale je akceptovaná aby sa predišlo prípadnej strate pigmentu pri aprikot 
farbe. 
 

Nosová partia 
Horný profil je rovný. Dĺžka sa rovná približne 9/10 dĺžky lebky. Obe strany 

spodných čeľustí prebiehajú takmer rovnobežne. Nosová partia je pevná, elegantná, nie 
však špicatá. Spodný profil je daný sánkou nie však okrajom horného pysku. 
 

Pysky 
Mierne vyvinuté, skôr suché, stredne silné. Horné pysky priliehajú na spodné, ale nie 

sú prevísajúce. Čierne, biele a strieborné pudle majú pysky čierne, u hnedých sú pysky 
pigmentované, u aprikot pudlov sú sfarbené v celej škále odtieňov od tmavohnedej po 
čiernu, pričom sa čiernej farbe nedáva prednosť, ale je prípustná, aby sa zabránilo úbytku 
pigmentu u aprikotov. Kútik pyskov nesmie byť výrazný. 

 
Čeľuste 
Normálne formované, chrup pevný. Absencia medzizubnej medzery v hornej čeľusti 

(pre P4 dolu) sa nepenalizuje ani na výstavách ani pri bonitácií.  
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Líca 
Nie sú výrazné. Sú tvorené kosťou. Nadočnicové oblúky sú jemne tvarované a málo 

výrazné. Svaly ktoré tvoria anatomický základ líc sú nevýrazné. Jarmové oblúky sú len 
veľmi málo vystupujúce. 

 
Čelový sklon (stop) 
Veľmi málo výrazný u psov stredných línií. 

 
Lebka  
Pekne tvarovaná. Jej šírka je menšia ako polovica dĺžky hlavy (bočné línie zvierajú s 

pozdĺžnou osou lebky uhol 16-19°, tzv. axiofaciálny uhol). Pri pohľade zhora má lebka 
tvar pozdĺžne predĺženého oválu. Pri pohľade bočnom je profil ľahko vypuklý. Bočné 
línie sa mierne rozbiehajú. 

 
Nadočnicové oblúky 
Mierne vystupujúce, pokryté dlhou srsťou. 
 
Čelová brázda 
Široká medzi očami, zužujúca sa smerom k tylovému hrboľu, ktorý je veľmi výrazný. 

U trpasličích pudlov môže byť tylový hrboľ menej výrazný. 
 

Oči 
Živého výrazu umiestnené vo výške čelového sklonu a mierne šikmé. Obrys viečok 

dáva očiam mandľový tvar. U čiernych, bielych, strieborných a aprikot pudlov majú byť 
oči čierne alebo sýto hnedé. Hnedé pudle môžu mať oči farby jantáru. 

  
Uši 
Dosť dlhé, priliehavé a visiace popri lícach, nasadené v predĺženej línií vychádzajúcej 

nad nosom a prechádzajúcej mierne pod vonkajším kútikom oka. Sú ploché, za 
nasadením sa rozširujú. Na koncoch sú zaoblené, pokryté dlhou zvlnenou srsťou. Pudle, 
ktorých uši nedosahujú ku kútikom pyskov, nesmú byť hodnotené ako výborné. 

 
Krk 
Pevný, s ľahko vyklenutou šijou, stredne dlhý, v dobrom pomere. Hlava je nesená  

vysoko a hrdo. Krk nemá lalok. Má oválny prierez. Jeho dĺžka má byť o niečo menšia 
ako dĺžka hlavy. 
 
 

III. Trup 
 
 

Trup pudla pôsobí dojmom celkovo dobrých a harmonických proporcií. Dĺžka trupu 
je spravidla väčšia ako kohútiková výška. 
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Predhrudie 
Normálne, zodpovedá dobre vyváženému pudlovi. Vrchol prsnej kosti má ľahko 

vystupovať. Umiestnený má byť pomerne vysoko, čo umožňuje vznešenejšie, nenútené, 
ušľachtilé, hrdé držanie a nesenie hlavy. 
 

Hrudník 
Siaha dolu do výšky lakťov. Jeho šírka je rovná 2/3 jeho hĺbky (merané od chrbtice 

po hrudnú kosť). Obvod hrudníka, meraný za lopatkami musí byť väčší ako kohútiková 
výška a to aspoň o 10 cm. 
 

Rebrá 
Oválne klenuté, v chrbtovej časti sú rebrá široké. 

 
Chrbát 
Je krátky s harmonickou líniou. Nesmie byť ani vyklenutý (kaprí) ani prehnutý 

(voľný). Kohútik a krížová kosť majú byť približne v jednej výške. 
 

Bedrá 
Pevné a svalnaté. 

 
Brucho a slabiny 
Vtiahnuté, nie však toľko ako u chrta. 

 
Zadok 
Zaoblený, nie však spadnutý. 

 
Chvost 
Nasadený dosť vysoko, vo výške línie bedier. Kučeravým pudlom sa skracuje na 1/3 

alebo na 1/2 prirodzenej dĺžky. Šnúrovým pudlom sa môže ponechať v pôvodnej dĺžke. 
Dlhý a správne nesený chvost sa u kučeravého pudla nepokladá za chybu. V pohybe je 
chvost nesený dozadu šikmo nahor. 
 
 

IV. Hrudné končatiny 
 
 

Plecia a lopatky 
Kohútik je mierne vyvinutý. Lopatka je šikmo uložená a dobre osvalená. Lopatka 

zviera s ramennou kosťou uhol 90° až 110°. Dĺžka ramennej kosti zodpovedá dĺžke 
lopatky. 
 

Predlaktia 
Sú úplne rovné a rovnobežné, elegantné, dobre osvalené s pevnými kosťami. 

Vzdialenosť lakťa od zeme zodpovedá 5/9 kohútikovej výšky.   
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Zápästie 
Pokračuje v línií predlaktia. 

 
Nadprstie 
Pevné, ale nie masívne, z profilu takmer rovné. 

 
Labky 
Skôr malé, uzavreté, tvaru krátkeho oválu. Prsty sú dobre klenuté, pevné, kompaktné, 

spojené blanou. Prsty stoja kolmo k zemi a majú výrazné vankúšiky. Pazúry sú čierne u 
čiernych a strieborných pudlov, hnedé pudle majú hnedé alebo čierne pazúry. Biele pudle 
môžu mať pazúry sfarbené v celej škále od rohovinovej farby až po čiernu, zodpovedajú 
celkovej pigmentácii. Biele pazúry sú chybou. Pudle aprikot môžu mať pazúry sfarbené v 
celej škále odtieňov od tmavohnedej až po čiernu, ktorá sa neuprednostňuje, ale je 
prípustná. 
 
 
 

V. Panvové končatiny 
 

Stehná 
Dobre osvalené a mohutné. 

 
Končatiny 
Pri pohľade zozadu majú byť obe končatiny rovnobežné, svaly zreteľne vyvinuté. 

Zauhlenie v kolenách má byť dosť výrazné. Uhlenie medzi bedrovým kĺbom, kolenom a 
pätou musí byť dosť výrazné, aby sa zabránilo strmému postoju, čo spôsobuje nežiadúci 
strmý zadok. 

 
Priehlavky a nadprstia 
Zvislé, pudel nesmie mať po narodení na panvových končatinách tzv. vlčie pazúry. 

 
Zadné labky 
Ako u hrudných končatín. 

 
 

VI. Srsť 
 
 

Farba srsti 
Srsť je kučeravá a šnúrová. Farba srsti je: čierna, biela, hnedá, strieborná a aprikot 

(marhuľová) . 
 
a) Hnedá: musí byť čistá, dosť tmavá, jednotná a teplého odtieňa. Jednotlivé stupne 

hnedej nesmú dosiahnuť béžový ani ešte svetlejší odtieň. Srsť nesmie prechádzať do 
tmavohnedej s nádychom čiernej. 
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b) Strieborná: musí byť čo najjednotnejšia nesmie prechádzať ani do čiernej ani do 
bielej farby. 

c) Aprikot: musí byť jednotná, nesmie prechádzať do béžovej či krémovej, do 
červenej, alebo ružovej ani do hnedej a jej odtieňov. 
 
 

Výstavné strihy  
klasický (leví), moderný a anglický 

 
Leví strih 
Pudel s  kučeravou alebo šnúrovou srsťou má byť vzadu ostrihaný až po rebrá. 

Rovnako je potrebné ostrihať časť tvárovú hore a zo spodku od spodných viečok, líca, 
hrudné a panvové končatiny s výnimkou manžiet alebo náramkov a ľubovoľných znakov 
na zadku, chvost s výnimkou guľatého, alebo pozdĺžneho chochola. Všetci jedinci majú 
mať fúzy. Je povolené nechať srsť na hrudných končatinách tzv. nohavice. 
 

Moderný strih 
Srsť na všetkých končatinách je možné ponechať vyslovene pod podmienkou, že sa 

dodržia nesledujúce podmienky: 
 
1. Ostrihá sa: 
a) labky hrudných končatín od pazúrov po palce, labky panvových končatín do 

rovnakej výšky. Prístupné je obmedziť ostrihanie iba na prsty. 
b) hlava a chvost podľa horeuvedeného popisu. 
 
Tento strih výnimočne pripúšťa:  
- krátku srsť pod spodnou čeľusťou max. 1 cm dlhú, pričom spodná línia strihu má 

byť rovnobežná so spodnou čeľusťou. Podoba kozej briadky nie je povolená.  
- vynechanie chochola na konci chvosta (znižuje sa však koeficient hodnotenia 

osrstenia). 
 
2. Skrátiť je potrebné:  
srsť na trupe tak, aby bola dĺžka maximálne 1 cm a aby bola na chrbte zreteľná dlhšia 

či kratšia kresba moaré. Dĺžka srsti sa postupne predlžuje okolo rebier smerom dolu po  
končatinách. 
 

3. Srsť sa upraví:  
a) na hlave, kde zostáva korunka - prilba primeranej dĺžky, ako aj na krku kde 

prechádza vzadu ku kohútiku a vpredu bez prerušenia až k ostrihanej časti končatín po 
mierne šikmej línii od výšky predhrudia. V mieste nasadenia ucha, maximálne do 1/3 
jeho dĺžky sa môže skrátiť nožnicami alebo strojčekom v smere rastu srsti. Spodná časť 
ucha sa ponechá pokrytá srsťou, ktorej dĺžka sa smerom nadol postupne predlžuje až do 
strapca, ktorý sa môže zarovnať. 

b) na končatinách kde „nohavice“ tvoria zreteľný prechod k vystrihaným labkám. 
Smerom nahor sa srsť postupne predlžuje, takže na ramene a stehne dosahuje pri 
natiahnutí dĺžku  4 až 7 cm (v pomere k veľkosti psa). Je potrebné sa vyvarovať 
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akejkoľvek neprirodzenosti. Nohavice panvových končatín sa majú upraviť tak, aby 
umožnili vyniknúť typickému zauhleniu. 

  
Anglický strih 
Dopĺňa klasický strih motívmi na panvových končatinách t.j. manžetami a 

náramkami. Na hlave je topknot (zväzok srsti). Pri tomto strihu sú fúzy voliteľné. 
Absencia prestrihov v srsti na panvových končatinách (Baby strih) je tolerovaná. Úprava 
topknotu je ľubovoľná. 

  
Druh srsti 
 
Pudel s kučeravou srsťou 
Má mať bohatú, jemnú srsť na spôsob vlny pekne skučeravenú, pružnú, odolávajúcu 

tlaku ruky. Srsť má byť hustá, bohatá, rovnomerne dlhá a tvoriaca rovnomerné kučery, 
dobre rozčesané. Srsť tvrdá na dotyk, alebo pripomínajúca konskú hrivu je nežiadúca a v 
porovnaní s predpísaným druhom bude považovaná za horšiu. 

Pudel so šnúrovou srsťou 
Má mať srsť bohatú, jemnú ako vlna a priliehavú. Má tvoriť rovnomerné dlhé 

charakteristické šnúry, dlhé aspoň 20 cm. Cenia sa tým viac, čím sú dlhšie. Aby sa srsť 
udržala v poriadku je možné šnúry (po oboch stranách hlavy nad ušami a po oboch 
stranách trupu) stiahnuť páskou.  
 

Koža 
Je pružná, pevná, pigmentovaná. Čierny, hnedý, strieborný a aprikot pudel má mať 

farbu kože v súlade s farbou srsti. Pri bielych pudloch je žiaduca striebristá pigmentácia 
kože, ale tá nesmie ovplyvňovať čisto bielu farbu srsti. Existujú biele pudle ktoré majú 
kožu svetlú, pripomínajúcu vzhľad lanýža a to často nielen na spodnej časti trupu, ale aj 
na ostatnej časti tela, čo nie je chybou. 

Pigmentáciu je potrené hľadať tam, kde je najsilnejšia: očné viečka, pysky, nos, 
podnebie, ďasná, sliznice, vankúšiky labiek, miešok, ako aj všetky prirodzené otvory. 
Pigmentácia má byť čierna pri čiernych, bielych a strieborných pudloch a tmavohnedá pri 
hnedých, u aprikot pudloch má byť rovnako jednotná vo všetkých odtieňoch od 
tmavohnedej po čiernu, ktorá sa neuprednostňuje, ale je prípustná, aby sa zabránilo 
úbytku pigmentu.  
 
 

VII. Výška 
 
 

1. Veľký pudel (kráľovský) -  nad 45 cm do 60 cm s toleranciou +2 cm. Veľký pudel 
má byť zväčšeninou stredného pudla so zachovaním 
rovnakých charakteristických znakov. 

2.  Stredný pudel - nad 35 cm do 45 cm. 
3. Trpasličí pudel -  nad 28 cm do 35 cm. Trpasličí pudel musí vzhľadom pripomínať 

zmenšeninu stredného pudla musí podľa možností zachovávať 
rovnaké proporcie a nesmie vykazovať známky nanizmu. 
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4. Pudel toy - do 28 cm (ideálny typ má mať 25 cm). Toy sa celkovým vzhľadom podobá 
trpasličiemu pudlovi a zachováva si rovnaké proporcie spĺňajúce všetky 
podmienky štandardu. Akékoľvek znaky nanizmu sú nežiadúce, iba tylový 
hrboľ je menej výrazný. 

 
 

VII. Pohyb 
 
 

Popísaný v rámci celkového vzhľadu. 
 
 

IX. Chyby 
 

Anatomické chyby a chyby v type 
 

- Príliš jemná, alebo špicatá nosová partia, vyklenutý nosový chrbát, 
- Malý a nedostatočné otvorený, alebo príliš veľký ňucháč, 
- Chýbajúci alebo príliš výrazný čelový sklon (stop), 
- Oči príliš veľké alebo príliš malé, nedostatočné tmavé alebo presvitajúce na 

červeno, 
- Príliš krátke, príliš úzke alebo zložené uši, 
- Predĺžená spodná čeľusť (predkus) je chyba penalizovaná podľa dosiahnutého 

stupňa. 
- Žlté zuby po psinke nie sú chybou pokiaľ sú správne umiestnené. 
- Zuby zle umiestnené, alebo chýbajúce sú chybou, ktorej závažnosť treba hodnotiť 

individuálne. 
 
- Pudel musí mať všetky rezáky, špičiaky a stoličky (moláry). 
- Ak chýba 1 x P1 nemá to za následok penalizáciu. 
- Ak chýba 2 x P1 je možné hodnotenie výborný. 
- Ak chýba 3 x P (3 x P1, alebo 2 x P1 a 1 x P2) je klasifikácia veľmi dobrý. 
 
- Strmý zadok, príliš strmé panvové končatiny, príliš vysoké nohy. 
- Chvost nesený nad zadkom, príliš tenký, alebo veľmi nízko nasadený. 
- Plazivý, alebo tiahly krok. 
- Svetlý, alebo škvrnitý nos. 
- Lysiny. 
- Prerušená pigmentácia pyskov. 
- Celkovo nedostatočná pigmentácia, strata pigmentácie očných viečok, chýbajúca 

srsť okolo očí (okuliare). 
- Riedka alebo mäkká srsť, neurčitá alebo nejednotná farba.  
- Niekoľko bielych chlpov na predhrudí je prípustných. 
- Zlý, agresívny alebo príliš nervózny jedinec. 
- Žiadny pudel postihnutý znakmi nanizmu nemôže byť hodnotený ako výborný. 
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- Najvýraznejší prejav nanizmu je: guľatá lebka, zánik tylového hrboľa, výrazný 
čelový sklon (stop), vypúlené oči, špicatý nos, 
príliš krátka nosová partia, alebo ohrnutý nos, 
chýbajúca brada, ustupujúca horná čeľusť 
(predkus).         

 
 

Vylučujúce chyby 
 

- Biele škvrny.  
- Biela srsť na labkách. 
- Viacfarebná srsť. 
- Monorchizmus, kryptorchizmus. 
- Vodené skrátenie, alebo strata chvosta. 
- Vlčie pazúry alebo stopy po nich na panvových končatinách. 
- Predĺženie hornej čeľuste (podkus). 
- Chýbajúci rezák. 
- Netypická hlava. 
- Pudle väčšie ako 62 cm. 
- Pudel upravený v inom strihu ako je strih uvedený v štandarde nemôže byť 

posudzovaný na výstavách a oficiálnych prehliadkach. Neznamená to vyradenie z  
chovu. 

 
Poznámka: pes musí mať obidva semeníky normálne vyvinuté a úplne  zostúpené v 

miešku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI), PUDL STANDARD FCI č. 172 f 

ze dne 12.12.1991 – Vydanie 1995. 
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