DKK/CMKU Standard
15.11.2008 (EN)

Uden nr.
Ikke godkendt af FCI

PRAZSKY KRYSARIK
(Prague Ratter)

Oprindelse: Den tjekkiske Republik
Anvendelse:

Selskabshund

Klassifikation:

FCI Gruppe 9 (Selskabshunde)
Sektion 12 (Rottehunde)
Uden brugsprøve

Historie:

Denne race har været kendt i Tjekkoslovakiet siden landets fjerne fortid. På grund af
en lille størrelse, hurtige bevægelser og en højt udviklet lugtesans blev den brugt til at
dræbe rotter – hvilket gav den navnet Krysarík, der betyder Rottehund. Denne evne
var nedarvet igennem generationer i racens lange historiske udvikling. Den lille
attraktive hund blev ofte set sammen med de tjekkiske konger i paladset i Prag. Racen
var en pryd for det bømiske aristokrati og blev ofte givet som gave til andre herskere i
Europa – og senere til almindelige borgere. Historiske undersøgelser viser, at racen er
opstået i Bøhmen, og dens oprindelse kan spores tilbage til nationens tidlige historie. I
1980 påbegyndte man en succesfuld genopbygning af racen. Pražský Krysarík er igen
et populært kæledyr, der lever sammen med familien. Uden for landets grænser er der
vist interesse for racen, hvilket modtages med glæde.

Helhedsindtryk:

En lille, korthåret, kompakt hund med næsten kvadratisk kropsbygning. På trods af
størrelsen er den aktiv, opmærksom og livlig. Der er et tydeligt kønspræg.
Forholdet mellem skulderhøjden og kropslængden skal være som 1:1,5 – tæver kan
være længere.
Brystdybden skal være 45-50% af skulderhøjden.
Forholdet mellem skallens bredde og længde er som 1:1 eller 1,3.
Længden af næsepartiet er 1/3 af hele hovedets længde.
Disse mål og proportioner er idealbilledet. Helhedsindtrykket er altid vigtigst.

Proportioner:
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Temperament:

Mild, venlig og nysgerrig. Den er hurtig med gode og stabile bevægelser. Af natur er
den reserveret over for fremmede. Over for sin familie er den meget venlig og
varmhjertet.
Den passer i enhver familie, der forstår at værdsætte dens karakter og ædelhed.

Hoved:
Skalle:

Hovedet er pæreformet.
Skallen er rund og ikke parallel med næsepartiet. Nakkeknuden er fremtrædende.
Øjnene er ansat langt fra hinanden. Huden på skallen er uden rynker og dækket af en
kort fin pels.
Tydeligt markeret
Næsen er fuldt pigmenteret. Farven svarer til pelsfarven.
Læberne er tætsluttende, faste og med lukkede mundvige. Læberandene er fuldt
pigmenterede. Farven passer til pelsfarven.
Kæberne er stærke. Biddet er et saksebid. Et fuldtalligt tandsæt er ønskeligt.

Stop:
Næse:
Læber:
Kæber, bid:

Øjne:

Ører:

Hals:
Krop:
Overlinie:
Skuldertop:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:
Hale:

Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Albuer:
Underarm:
Mellemhånd:
Forpoter:
Bagpart:
Bagpoter:

Øjnene er mørke. Farven er i harmoni med pelsfarven. De er af middel størrelse,
runde, tydeligt udstående og bredt placerede. Øjenlågene slutter stramt og er godt
pigmenterede.
Ørerne er placeret bag på skallen. De er trekantede, faste og naturligt opretstående.
De bæres ikke lodret, men let udadvendt. Let hængende ører tolereres – men er ikke
ønskelige.
Yndefuldt buet og tilstrækkelig lang i harmoni med hoved og krop. Der er ingen løs
halshud.
Lige og fast
Flad
Kort, lige og fast
Kort med fast overgang til ryggen og gradvis overgang til halen
Blødt rundet og tilstrækkeligt langt
Ikke for dybt og med ovalt tværsnit. Brystdybden er 45-50% af skulderhøjden.
Svagt optrukken. Flankerne er tydeligt indtrukne.
Er ansat i højde med ryglinien og må ikke nå neden for haserne. Den er stærk og bliver
tyndere mod spidsen. Den bæres lige eller let opadbuet. I bevægelse bæres den
højere eller let buet over ryggen. I hjemlandet kan halen være kuperet.
NB: Halekupering er forbudt i Danmark.

Set forfra er forbenene lige og parallelle – ikke for bredt stillede.
Muskuløse, liggende tæt til brystet. Vinklen mod overarmen er ikke for stump.
Ligger tæt til brystet, lige. Vender hverken indad eller udad
Lige og tilstrækkelig stærk
Set forfra en ubrudt fortsættelse af underarmen. Set fra siden let skråtstillet og stærk.
Runde og faste med godt buede og samlede tæer. Kløerne er mørke.
Muskulaturen er veludviklet. Set fra siden er knæ og haser velvinklede. Set bagfra er
benene solidt plantede, parallelle og ikke for bredt stillede.
Som forpoterne – de kan dog være lidt længere.
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Bevægelse:

Forpartens og bagpartens bevægelser er stabile, flydende, parallelle og lette. Poterne
må ikke være slæbende. Bagbenene træder tydeligt i forbenenes spor.

Hud:

Huden skal være hård, stærk og stram. Den ligger tæt til kroppen. Pigmentet passer til
pelsfarven.

Pels:
Hårlag:

Farve:

Størrelse:

Fejl:

Kort: Tyk og glinsende, liggende tæt til kroppen – uden hårløse pletter. Hovedet er
normalt dækket af en tyndere og kortere pels end resten af kroppen.
Middellang: Frynser på ører, ben og hale. Der kan være en længere pels på forbrystet.
Black/tan og brun/tan. Tanmarkeringerne skal have en varm rød farve – helst
mørkerød. De skal være skarpt afgrænsede og ses over øjnene, på kinderne, på
halsens underside, på håndroden og poterne, på indersiden af bagbenene og under
haleroden. På forbrystet danner markeringerne to ens tydeligt afgrænsede trekanter.
Andre farvevarianter: Bleggult (recessivt) medregnet merle-varianter og rød. Disse
farver medfører en anden farve på kroppen, næsen og huden. Ligeledes påvirkes
øjenfarven og aftegningernes pigment. Det gælder dog altid, at et kraftigt pigment
foretrækkes – uanset farven.
Idealhøjde 20-23 cm
Idealvægt: Ca. 2,6 kg
Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.

Alvorlige fejl:


Smal eller for svagt hvælvet skalle



Asymmetrisk bid



Let hvælvet overlinie og lænd, blød ryg



Indad- eller udaddrejede poter



Udbredte tanaftegn på hoved og bug, gulplettet pels, sammenvoksede aftegn på
forbrystet



Overlæbens pigmentering er ikke i overensstemmelse med pelsfarven.



Stor, hvid plet på brystet – mere end 1-2 cm, sjældnere hvide pletter på tæerne



Sorte hår i den røde farve



Konstant oprullet hale, tæt liggende mod en af siderne, lavt ansat hale



Lang krop med korte ben



Upigmenteret næse



Størrelser over 24 cm

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Åben fontanel



Æbleformet hoved – næsepartiet er ikke 1/3 af hele hovedets længde.
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Blå øjne, rovfugleøjne



Overbid, underbid



Ører, der ligger tæt til hovedet.



Stærkt hvælvet ryg og lænd



Nøgne pletter på kroppen



Mere end 4 manglende tænder – undtagen P1 og M3, 2 eller flere manglende
fortænder



Manglende tan-markeringer i hoved hos en hund, der ellers har tan-markeringer.



Stort, hvidtt aftegn på forbrystet – mere end 2 cm² – og hvide pletter på krop eller
ben



Udpræget sort skær i en rød pels



Skulderhøjde under 18 cm



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.



Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

  
Standarden udgivet af FCI 12.10.1980
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité,
JANUAR 2018

¤ ¤ ¤ NB! Denne standard har ikke tidligere været udgivet af DKK ¤ ¤ ¤
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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

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

