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(PRAŽSKÝ KRYSARÍK)
Alkuperämaa: Tsekki
KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ei FCI-rotu.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Historiallisten lähteiden mukaan prahanrottakoira
on ollut tunnettu jo Tsekin valtion kaukaisesta menneisyydestä lähtien. Pienen
kokonsa, vikkelien liikkeiden ja hyvän hajuaistinsa ansiosta näitä koiria käytettiin
rottien pyydystämiseen (siitä rodun nimi krysarik, mikä tarkoittaa rotan pyydystäjää). Nämä ominaisuudet ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa. Näitä pieniä vilkkaita koiria nähtiin usein Tsekin kuninkaiden juhlissa Prahanlinnassa. Niitä pidettiin Böömin ylhäisön hoveissa koristeellisina seurakoirina. Böömin kuninkaat
antoivat niitä lahjoina Euroopan maiden hallitsijoille ja myöhemmin myös tavallisille kansalaisille. Historialliset lähteet todistavat, että tämä rotu todella on kotoisin Böömistä ja sen alkuperä voidaan jäljittää Tsekin kansan varhaishistoriaan.
Rodun jalostus aloitettiin menestyksekkäästi uudelleen vuonna 1980. Prahanrottakoira on jälleen tullut suosituksi seurakoiraksi, jota kohtaan on mielenkiintoa muissakin maissa.
YLEISVAIKUTELMA: Pieni ja sileäkarvainen, rungoltaan lähes neliömäinen ja
tiivis. Pienestä koostaan huolimatta hyvin aktiivinen, valpas ja vilkas. Uroksilla ja
nartuilla tulee olla selvä sukupuolileima.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden ja säkäkorkeuden suhde on
1 : 1,05; nartuilla runko saa olla pitempi. Rintakehän syvyys on 45 – 50 % säkäkorkeudesta. Kallo-osan leveyden suhde kallo-osan pituuteen on 1 : 1 – 1 : 1,03.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
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Svenska Kennelklubben
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Kuonon pituus on 1/3 – 1/2 pään koko pituudesta.
Nämä mitat ja suhteet ovat ihanteita, kokonaisvaikutelma on kuitenkin tärkein.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, utelias ja lempeä. Luonnostaan
varautunut vieraita kohtaan, mutta hyvin ystävällinen ja rakastettava omalle perheelleen. Olemukseltaan vikkeläliikkeinen ja tasapainoinen. Rotu sopii perheeseen,
joka arvostaa tämän rodun luontaista jaloutta ja luonnetta.
PÄÄ: Päärynänmuotoinen.
Kallo: Pyöreä, Kuonon ja kallon ylälinjat eivät ole yhdensuuntaiset. Niskakyhmy
on erottuva. Silmät ovat kaukana toisistaan. Pään nahka on poimuton ja lyhyen,
hienolaatuisen karvan peittämä.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Täysin pigmentoitunut. Väri sointuu karvapeitteen väriin.
Huulet: Tiiviit ja kiinteät, suupielet tiiviisti sulkeutuvat. Huulten reunat ovat täysin
pigmentoituneet ja väriltään karvapeitteen väriin sointuvat.
Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat lujat antaen muodon kuonolle. Säännöllinen
leikkaava purenta. Täysihampainen purenta on toivottava.
Silmät: Tummat, kuitenkin karvapeitteen väriin sointuvat. Silmät ovat keskikokoiset, pyöreät, hieman ulkonevat ja etäällä toisistaan. Silmäluomien reunat ovat tiiviit
ja pigmentoituneet.
Korvat: Kolmiomaiset, tanakasti pystyssä ja pään takaosaan sijoittuneet. Hieman
eteenpäin taittuneet korvat sallitaan, mutta ne eivät ole toivottavat. Korvat eivät ole
pystysuorat, vaan hieman sivulle viistossa.
KAULA: Pitkähkö, jalosti kaareutunut, ei löysää kaulanahkaa. Kaulan tulee olla
pystyasentoinen.
RUNKO
Ylälinja: Kiinteä ja vaakasuora.
Säkä: Tasainen.
Selkä: Lyhyt, suora ja kiinteä.
Lanne: Lyhyt, kiinteästi selkään liittyvä, päättyen häntään.
Lantio: Hieman viisto ja riittävän pitkä.
Rintakehä: Ei liian syvä, poikkileikkaukseltaan soikea. Rinnan syvyys on 45 – 50
% säkäkorkeudesta.
Alalinja ja vatsa: Vatsa on hieman ylösvetäytynyt, vyötärö erottuu selvästi.
HÄNTÄ: Selän tasolle kiinnittynyt ja ulottuu pisimmillään kintereeseen. Häntä on
vahva ja kapenee kärkeä kohti. Häntä on suora tai puolivälistä hieman ylöspäin
kaartuva. Koiran liikkuessa häntä on korkeammalla ja voi jopa muodostaa puoliympyrän selän päälle.
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RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät
liian leveäasentoiset.
Lavat: Lihaksikkaat ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Lapaluun ja olkavarren välinen kulma ei liian tylppä.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
Kyynärvarret: Suorat ja riittävän vahvat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna suorat ja sulavasti kyynärvarsien jatkeena. Sivulta katsottuna hieman viistot ja kiinteät.
Etukäpälät: Pyöreät ja tiiviit; varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä.
Kynnet ovat tummat.
TAKARAAJAT: Hyvin kehittyneet lihakset, sivulta katsottuna polvi ja kinner ovat
hyvin kulmautuneet. Takaa katsottuna koira seisoo vakaasti, takaraajat ovat yhdensuuntaiset eivätkä liian leveäasentoiset.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta voivat olla hieman pitemmät.
LIIKKEET: Etu- ja takaraajat liikkuvat vakaasti, sulavasti, yhdensuuntaisesti ja
kevyesti. Päkiät eivät saa liikkeessä laahata maata. Takakäpälien tulee astua täysin
etukäpälien jälkiin.
NAHKA: Kiinteä, vahva, joustava ja tiiviisti rungonmyötäinen. Nahan pigmentti
sointuu karvapeitteen väriin.
KARVAPEITE
KARVATYYPIT:
•
Lyhyttä, kiiltävää, tiheää ja pinnanmyötäistä. Ei paljaita alueita. Päässä karvapeite on tavallisesti ohuempaa ja lyhyempää kuin rungossa.
•
Keskipitkää, hapsut korvissa, raajoissa ja hännässä, rinnassa karvapeite on
hieman avoimempaa
VÄRI: Musta punaruskein (tan) merkein, ruskea punaruskein (tan) merkein, muut
vaaleammat resessiivisesti periytyvät värisävyt aina keltaiseen asti mukaan lukien
marmoroitu (merle) ja punainen. Merkkien värin tulee olla syvänpunainen, toivotuimmat ovat selvärajaiset tummanpunaiset merkit. Merkit sijaitsevat silmien yläpuolella, poskissa, eturinnassa, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen sisäpuolella ja hännän tyven alapuolella. Eturinnassa merkit muodostavat kaksi symmetristä,
toisistaan erillään olevaa kolmiota.
Kirsu, silmät ja värimerkit ovat vaaleammat koirilla, joilla rungon perusväri on
joku muu kuin musta. Voimakas pigmentti on väristä riippumatta toivottavaa.
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KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Ihannesäkäkorkeus 20 – 23 cm.
Paino: Ihannepaino noin 2,6 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• kapea tai puutteellisesti holvautunut kallo-osa
• epäsymmetrinen purenta
• hieman köyry selkä ja lanne, notkoselkä
• hieman ulos- tai sisäänpäin kiertyneet käpälät
• liian laajat värimerkit, yhdistyneet merkit eturinnassa
• ylähuulen pigmentti ei ole sopusoinnussa karvapeitteen värin kanssa
• suurehko valkoinen läiskä (yli 1 cm² ) rinnassa; joskus esiintyvä valkoinen väri
varpaissa
• musta juova punaisilla koirilla
• häntä pysyvästi selän päälle tai tiiviisti toiselle kyljelle kiertynyt. Liian alas kiinnittynyt häntä.
• pitkä runko, lyhyet raajat
• puutteellisesti pigmentoitunut kirsu
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• päälaen aukile
• omenan muotoinen pää ts. kuono-osan pituus alittaa kolmasosan pään koko pituudesta
• siniset tai petolinnun silmät
• ylä- tai alapurenta
• luppakorva
• voimakkaasti köyry selkä tai lanne
• karvattomia alueita rungossa
• useamman kuin neljän hampaan puuttuminen (paitsi P1 ja M3 hampaat), kahden
tai useamman etuhampaan puuttuminen
• punaruskeiden merkkien puuttuminen päästä merkkivärisillä yksilöillä
• laaja valkoinen merkki eturinnassa, suurempi kuin 2 cm² ja valkoiset merkit
missä tahansa rungossa ja raajoissa.
• leveä musta juova punaisessa päävärissä tai punaruskeissa värimerkeissä
• liiallinen arkuus
• vihaisuus
• säkäkorkeus alle 18 cm
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Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

