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LABRADOR RETRIEVER 
(Labradorec) 

 
IZVOR: Velika Britanija. 
 
DATUM IZDAJE URADNEGA VELJAVNEGA STANDARDA: 13.10. 2010 
 
UPORABNOST:   Prinašalec. 
 
KLASIFIKACIJA F.C.I.: 8. skupina  Prinašalci, šarivci, vodni psi. 
 Sekcija 1 Prinašalci. 
   Z delovnim izpitom. 
 
KRATEK POVZETEK ZGODOVINE:  
Na splošno verjamemo, da labradorec izvira z obale Nove Fundlandije, kjer naj bi videli ribiče 
uporabljati podobne pse za prinašanje rib. Odličen vodni pes, katerega naravne zasnove 
poudarjata vodoodporna dlaka in edinstven rep, po obliki podoben vidrinemu.  
V primerjavi z drugimi pasmami labradorec ni stara pasma, saj je bil prvi Pasemski klub 
ustanovljen leta 1916 in Klub rumenih labradorcev leta 1925. Svojo zgodnjo slavo je labradorec 
doživel kot lovski pes, na tem področju sta ga namreč najprej predstavila stotnik Peter Hawker in 
grof Malmesbury konec 18. stoletja. Grofica Lorna Howe je psa z imenom Malmesbury Tramp 
opisala kot »korenino« modernega labradorca. 
 
 
SPLOŠNI VTIS:  
Močne zgradbe, kratkih ledij, zelo živahen, (kar izključuje prekomerno telesno težo ali 
substanco); široka lobanja; širok in globok prsni koš do konca reber, široka in močna ledja in 
zadnji del. 
 
VEDENJE IN ZNAČAJ: 
Dobrovoljen, okreten. Odličen nos, mehak prijem gobca; ljubitelj vode. Prilagodljiv, zvest 
družabnik. Inteligenten, pozoren in ubogljiv, z izrazito željo po ugajanju. Prijazen, brez sledu 
agresivnosti ali nepotrebne plašnosti.  
 
GLAVA:  
 
LOBANJSKI DEL: 
Lobanja: Široka, dobro izoblikovana, brez mesnatih lic. 
Stop: Izrazit.   
 
OBRAZNI DEL: 
Smrček: Širok, nosnice dobro razvite. 
Gobec:  Močan, ne špičast.  
Čeljusti/zobje: Čeljusti srednje dolge, čeljusti in zobje močni s popolnim, pravilnim in kompletnim 
škarjastim ugrizom, tj. zgornji zobje tesno prekrivajo spodnje in so pod pravim kotom vsajeni v 
čeljust.  
Oči: Srednje velike, izražajo inteligenco in prijaznost; rjave ali lešnikove barve. 
Uhlja: Ne smeta biti velika ali težka; nošena sta tesno ob glavi in nastavljena precej zadaj. 
 
VRAT:  Brez odvečne kože, močan, čvrst, vsajen v dobro okotena ramena. 
 
 
 



TELO:  
Hrbtna linija: Ravna.  
Ledja: Široka, kratka in močna. 
Prsni koš: Širok in globok, z dobro zaobljenimi sodčastimi rebri – ta učinek naj ne bi bil dosežen 
s prekomerno težo. 
 
REP: Značilnost pasme je zelo debel rep v korenu, postopoma se oži proti konici, srednje dolg in 
brez praporca, vendar popolnoma poraščen s kratko, debelo in gosto dlako, kar mu daje 
»zaobljen« videz, ki se ga opisuje kot »vidrast«. Lahko je nošen veselo, vendar nikoli zavit nad 
hrbet. 
 
OKONČINE 
 
PREDNJE OKONČINE: 
Splošni vtis: Prednje noge ravne od komolcev do tal, gledano tako od spredaj kot od strani. 
Pleča: Dolga in poševna. 
Prednje noge: Prednje noge močnih kosti in ravne. 
Prednje šape: Okrogle, sklenjene, dobro vzbočeni prsti in dobro razvite blazinice. 
 
ZADNJE OKONČINE: 
    
Kolenski sklep: Dobro okoten. 
Nart (metatarsus) (petnica, stopalnica in skočni sklep): Skočni sklep nizko postavljen, kravja 
stoja močno nezaželena. 
Zadnje šape: Okrogle, sklenjene; dobro vzbočeni prsti in dobro razvite blazinice. 
 
 
GIBANJE: Prosto, izdatno; ravno in vzporedno spredaj in zadaj. 
 
KOŽUH: 
Dlaka: Značilnost pasme; kratka, gosta, nevalovita in brez praporcev; na otip precej trda; 
podlanka ščiti pred vremenskimi vplivi. 
Barva: Popolnoma črna, rumena ali jetrna/čokoladna. Rumena zajema odtenke od svetle 
smetanaste do lisičje rdeče. Majhna bela lisa na prsih je dopustna. 
 
VELIKOST: 
Idealna plečna višina: Psi: 56 – 57 cm  
   Psice: 54 – 56 cm  
 
NAPAKE:  
Vsako odstopanje od prej omenjenih točk naj se  šteje za napako; resnost, s katero jo je treba 
obravnavati,  naj bo v natančnem razmerju z njeno stopnjo in njenim vplivom na zdravje in zaščito 
psa ter na njegovo zmožnost opravljanja tradicionalnega dela. 
 
 
DISKVALIFIKACIJSKE HIBE: 
- agresivnost ali pretirana plašnost 
- pse, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije, naj se diskvalificira 
 
 
Opomba : Samci morajo imeti dve na videz normalni modi popolnoma spuščeni v mošnjo. 
 
 
(Op.prev.: Najnovejši popravki so odebeljeni.) 
(prevod: Barbara Krumpak) 

 


