
Prahanrottakoira on asunut Tšekeissä jo vuosisatojen ajan! 

Tiesitkö, että prahanrottakoira on FCI:ssä vasta tunnustettu rotu, vaikka toistaiseksi vain väliaikaisesti?  

 

https://www.ecanis.cz/clanky/prazsky-krysarik-obyva-po-staleti-ceske-zeme-_1187.html?klic=1234 

 

 

Ing. Ivana Krčková 10.5.2019   

Prahanrottakoira on pienikokoinen, mutta sitä enemmän sydämellään ajatteleva, luonteellaan hurmaava ja 

päätä pahkaa kaikesta, mitä omistajansa hänelle tarjoaa, innostuva. Se täynnä elinvoimaa ja elää 

suhteellisen pitkäikäiseksi. Se osoittaa olevansa lempeä, suloinen, leikkisä ja iloinen seuralainen ja lisäksi 

erittäin oppivainen. Mitä muuta voisit haluta? 

Se on Tsekkiläistä alkuperää 

 

Prahanrottakoira on luultavasti vanhin 

tsekkiläinen kansallisrotu. Sen alkuperä on 

erottamattomasti sidoksissa Tšekin maan 

alkuperään, josta se on kotoisin. Tämän 

Kääpiörodun mainintoja löytyy historiamme 

vanhimmista kirjallisista lähteistä, esimerkiksi 

kronikoitsija Eginhard (770-840), muut maininnat 

sitten kietoutuvat läpi historiamme. Raportit 

niiden esiintymisestä koskevat esimerkiksi kuningas Wenceslas IV: tä. (1378 - 1419). Ne olivat myös erittäin 

suosittuja Rudolf II: n valtakunnassa. (1576 - 1611). Tšekin armeijan tappio Bílá Horalla tarkoitti koko maan, 

Prahan linnan ja tietysti prahanrottakoiran merkityksen heikkenemistä. Onneksi tämän rodun edustajat 

ovat tunkeutuneet yhteiskunnan alempaan kerrokseen, jossa he elivät sukupolvien ajan ja jossa niiden 

tarina jatkuu edelleen. 

Ja kiinnostus rotuun lisääntyi ... 
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1900-luvulla rottakoira alkoi vähitellen herättää 

kasvattajien kiinnostusta, ja vuonna 1980 kehitettiin 

rotumääritelmäi ja elvyttämissuunnitelma, jonka 

tavoitteena oli prahanrottakoiran kansainvälinen 

tunnustaminen. 

Nykyaikainen jalostushistoria on kestänyt yli 

kolmekymmenen vuoden ajan, kun Ing. Jan Findejs alkoi 

elvyttää tätä ainutlaatuista kansallista tšekkiläistä 

rotua. Nykyisten prahanrottakoirien ensimmäinen 

pentue syntyi 12. syyskuuta 1982 keskiajan Odkaz-

kennelissä, ja vuonna 1983 jalostukseen oli käytettävissä 

kolme urosta ja neljä narttua. Vuonna 1990 perustettiin 

Tsekkien prahanrottakoira yhdistys (KPPPK), ja 

ensimmäiset yksilöt ja jälkeläiset merkittiin 

kantakirjaan. Vuodesta 1982 lähtien kuusi tuhatta rottaa 

on tallennettu tietokantaan. Vuosittain syntyy noin 

kaksisataa kuusikymmentä koiranpentua. 

 

 

Pieni mutta kätevä 

 

 

Prahanrottakoira on pieni sileäkarvainen koira, 

melkein neliömäinen, kompakti 

vartaloinen. Pienestä koostaan huolimatta se on 

hyvin liikkuva ja vankka. Se on lempeä, hellyyttävä ja 

erittäin utelias. Se on juostessaan erittäin nopea, 

ketterä ja väsymätön.  

Väritykseltään se on musta tan merkeillä, ruskea tan 

merkeillä ja niiden vaalennetuilla muunnelmilla 

sinisestä tan merkein ja lilaan tan merkein, 

yksiväriset keltainen ja punainen. Kaikki merlevärin 

variantit ovat sallittuja. Värivaihtoehtojen 

esiintyvyydestä voidaan päätellä, että muut 

värisävyt kuin ensisijainen musta tan merkeillä 

kiinnostavat sekä kasvattajia että harrastajia. Yli 

puolet yksilöistä on edelleen klassisesti mustia tan merkein. 
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Rottakoira menee kaikkeen mielellään mukaan 

Rottakoira on erittäin aktiivinen ja halukas urheilutoimintaan. Se on hyvä vinttikoirien ratajuoksussa, 

agilityssä, koiratanssissa, tokossa, rallytokossa jne. Tunnemme monia taitavia koirakoita, jotka ovat 

läpäisseet eri lajien kokeita. Rottakoira ei usein ymmärrä pientä kokoaan ja haurauttaan. Pääpiirre on rodun 

hämmästyttävä luonne. 

 

 Koulutuksessa on kyse johdonmukaisuudesta 

Koulutus ja sosiaalistaminen eivät ole sen monimutkaisempia kuin muillakaan roduilla, mutta rottakoira 

osaa harhauttaa pienellä koollaan omistajaansa ja on ymmärrettävä, että kasvatuksen on 

johdonmukaista. Jos sanomme ei koskaan, se tarkoittaa ei koskaan, heti alusta alkaen. ÄLÄ KOSKAAN 

muuta sääntöjä kesken koulutuksen! Toistan tämän kaikille uusille rottakoiran omistajille, mutta yleensä 

lopulta useimmat omistajat voidaan opettaa kuuntelemaan omaa koiraansa. 

Terveys ja terveys taas ... 

 

 

Prahanrottakoira on terve ja vauras 

rotu. Yksilöiden laatu terveyden kannalta on 

korkea. Rotu ei poikkea suuresti muiden 

kääpiökoirarotujen 

terveyslinjasta. Prahanrottakoira elää 

keskimäärin 13–15 vuotta. 

The Czech Republic is the 
country of origin of the Prague Ratter and should, through the breeding 
club, lead its breeding to prosperity and development. 
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Tsekki on prahanrottakoiran alkuperämää, joten sen rotuyhdistys on 
vastuussa rodun jalostuksen johtamisesta ja kehittämisestä 
elinvoimaiseksi  

 

 

Koska seurakoirarodulla ei ole määrättyjä 

taipumus tai luonnekokeita, eivät ne ole 

edellytys rodun rekisteröinnille. Tarvitaan 

vain Tsekkien rotuyhdistyksen 

järjestämän jalostustarkastuksen ja  

hyväksytyn näyttelytuloksen saanti. Myös 

patellaluksaatiotutkimus ja DNA-profiili 

tulee tehdä. Patellaluksaation tutkiminen 

on yksi suurin rodussa esiintyvä ongelma 

ja riittävän hyvän tuloksen saaminen 

edellytys jalostusoikeuden 

saavuttamiselle. Lähes kuusisataa yksilöä 

on käynyt läpi jalostustarkastuksen viime 

vuosina, ja useimmat niistä on 

erinomaisin tuloksin. Rotuyhdistys 

järjestää Tsekeissä neljä 

jalostustarkastusta vuosittain. 

  

Rottakoira tarvitsee rakastavan perheen 

 

 

Prahanrottakoira on vuosisatojen ajan Tsekeissä 

asunut kääpiörotu. Se on hauska ja iloinen 

koira. Se rakastaa omistajaansa ja perhettään yli 

kaiken. Vieraita ihmisiä kohtaan rottakoira on 

pidättyväinen. Koostaan huolimatta se on koira 

kuten mikä tahansa muu ja on aina valmis 

suojelemaan perhettään kaikilta, jotka hän 

tunnistaa vihollisiksi. Se on ihanteellinen 

seurakoira kaikille paitsi aivan pienille lapsille. 

(tapaturmariski). Rottakoiraa eivät haittaa pitkät 

kävelyretket, kun se väsymättä juoksee 

omistajansa ympärille ja innostuneesti saattaa jopa noutaa ja kantaa esineitä. (Meillä edesmennyt 

rottakoiramme rakasti pieniä vinkuvia palloja, käpyjä, niiden noutoa ja kanniskelua suussaan yli kaiken!) 
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