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CESKY TERRIER
Oprindelsesland: Tjekkiet
Anvendelse:
Klassifikation:

Oprindelig en terrier skabt til jagt på ræv og grævling, men nu mere anvendt som
familie- og selskabshund.
FCI Gruppe 3 (Terriers)
Sektion 2 (Lavbenede terriers)
Uden brugsprøve

Historie:

Cesky Terrieren er resultatet af en målbevidst krydsning mellem en Sealyham Terrier
han og en Skotsk Terrier tæve. Hensigten var at udvikle en let, kortbenet og godt
pigmenteret jagtterrier med praktiske hængeører, let at træne og med enkel pelspleje.
Frantisek Horak fra Klanovice ved Prag begyndte i 1949 at udvikle racen ved at
fastlægge dens karakteristiske træk. I 1959 blev den udstillet for første gang, og FCI
anerkendte racen i 1963.

Helhedsindtryk:

En kortbenet, langhåret, velbygget og godt muskuløs terrier med ret små hængeører
og rektangulær kropsbygning.

Denne tegning viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.
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Ideal mål:

Han

Tæve

Skulderhøjde

29 cm

27 cm

Hovedets længde

21 cm

20 cm

Skallens bredde

10 cm

9 cm

Brystomfang bag albuerne
Kropslængde

45 cm
43 cm

44 cm
40 cm

Temperament:

En stilfærdig – ikke aggressiv – behagelig og munter følgesvend, der er let at træne.
Noget reserveret over for fremmede. Roligt og venligt væsen.

Hoved:

Formet som en lang, afskåret, ikke for bred kile. Panden danner en tydelig vinkel med
næseryggen.

Skalle:

Ikke for bred mellem ørerne og moderat smallere mod øjenbrynsbuerne. Nakkeknuden
føles tydeligt, og kindbenene er moderat fremtrædende. Pandefuren kun let markeret.

Stop:

Ikke udpræget, men synligt

Næse:

Mørk og veludviklet. Den skal være sort hos hunde med grå-blå pels og leverfarvet hos
de lyst kaffebrune.

Næseryg:

Lige

Kæber, bid:

Kraftige kæber. Sakse- eller tangbid med komplet tandsæt (mangel på M3 i
underkæben påvirker ikke bedømmelsen). Tænderne er kraftige og regelmæssigt
placerede og stillet lige i kæberne.

Læber:

Relativt tykke, pænt sluttende

Kinder:

Kindbenene ikke for fremtrædende

Øjne:

Middelstore – en smule dybtliggende – med et venligt udtryk. De er godt skjult af de
overhængende øjenbryn. Øjenfarven er brun eller mørkebrun hos hunde med grå-blå
pels, lysebrun hos de lyst kaffebrune. Øjenrandene er sorte hos grå-blå hunde,
leverfarvede hos de lyst kaffebrune.

Ører:

Middelstore, hængende på en sådan måde, at de skjuler ørers åbning godt. De er ret
højt ansatte og ligger fladt ned langs kinderne. De er trekantede med den korte side
ved ørets fold.

Hals:

Middellang, ganske kraftig og bæres let buet. Huden ved struben er noget løs, men
danner ikke egentlig løs halshud.

Krop:

Langstrakt

Overlinie:

Ikke lige, da lænd og kryds altid er moderat hvælvede.

Manke:

Ikke særlig udtalt. Halsen er ret højt ansat.

Ryg:

Stærk, middellang

Lænd:

Relativt lang, muskuløs, bred og let hvælvet

Kryds:

Kraftigt udviklet og muskuløst. Bækkenet er moderat skråtstillet. Hoftebenene ligger
ofte højere end manken.

Bryst:

Mere cylindrisk end dybt. Godt hvælvede ribben.

Bug:

Rummelig og ganske let optrukken. Flankerne er godt udfyldte.

Hale:

Den ideelle længde er 18-20 cm. Halen er forholdsvis kraftig og lavt ansat. I ro bæres
den hængende med en let bue ved spidsen. Når hunden er aktiv, bæres halen
sabelformet vandret eller højere.
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Lemmer:
Forpart:

Forbenene skal være lige og parallelle med god knoglekraft.

Skuldre:

Muskuløse

Albuer:

Noget løse, men hverken ind- eller udaddrejede.

Forpoter:

Store med godt hvælvede tæer og stærke kløer. Trædepuderne er veludviklede og
tykke.

Bagpart:

Bagbenene er stærke, parallelle, velvinklede og muskuløse.

Underlår:

Kort

Haseled:

Ret højt ansat og kraftigt udviklet

Bagpoter:

Mindre end forpoterne

Bevægelse:

Fri, udholdende og energisk med godt fraskub. Galoppen er ret langsom – men
udholdende. Forbenenes bevægelse er rettet lige fremefter.

Hud:

Fast og tyk uden folder eller halshud. Pigmenteret.

Pels:
Hårlag:

Pelsen er lang, fin men fast og let bølget med silkeglans – ikke for rigelig. Pelsen
plejes med klipning. På den forreste del af hovedet klippes pelsen ikke, men danner
øjenbryn og skæg. Nederst på benene, under brystet og på bugen klippes pelsen
heller ikke. I udstillingsform skal pelsen på halsens overside, på skuldre og ryg være
højst 1 til 1,5 cm lang. På kroppens sider og på halen skal pelsen være kortere. På
ører og kinder, på undersiden af halsen, ved albuerne, på lår samt om anus skal
pelsen være helt kort. Overgangen mellem klippede og ikke klippede partier skal være
jævn og pæn at se på.

Farve:

Cesky Terrier forekommer i to farvevarianter:
Gråblå (Hvalpene fødes sorte)
Lyst kaffebrun (Hvalpene fødes chokoladebrune)
Hos begge farvevarianter tillades gule, grå eller hvide aftegninger på hovedet (skæg,
kinder), på hals, bryst og bug, samt på benene og omkring anus. Af og til ses en hvid
halsring eller en hvid halespids. Grundfarven skal dog altid være dominerende.

Størrelse:

Skulderhøjden går fra 25 til 32 cm.
Idealhøjde: Hanner: 29 cm
Tæver: 27 cm
Vægten må ikke ligge under 6 kg eller over 10 kg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd.
•

Svag knoglebygning

•

Midlertidig pigmentmangel på næsen (snenæse)

•

Svagt, kort eller spinkelt kæbeparti med svagt tandsæt

•

Mangel på én fortand

•

For store og udstående øjne

•

For store eller for små ører. Form eller ørebæring afvigende fra hvad standarden
foreskriver
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•

For kort eller for lang ryg

•

Krogede forben, ukorrekt front

•

For fin eller for grov pels

Diskvalificerende fejl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggressive eller for sky hunde
Enhver hund, der viser psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.
Mangel på mere end 4 tænder. Mangel på 2 eller flere fortænder.
Hjørnetand udaddrejet mod læben (vestibulo-stilling)
Entropion, ektropion
Brystomfang over 50 cm
Halen oprullet eller båret over ryggen
Lang, brindlet pels hos hunde over 2 år
Grov eller kruset vatagtig pels
Mere end 20% af pelsen hvid, blis i panden
Uregelmæssig, stødvis krampagtig bevægelse (”Scottie Cramp)
Vægt over 10 kg eller under 6 kg

NB:
•
•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd
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Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

