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RASEBESKRIVELSE FOR TSJEKKISK ROTTEHUND 
  (Prazský Krysarík) 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

 
Tsjekkia. 

Helhetsinntrykk: 
 

Liten og glatthåret med nesten kvadratisk, kompakt 
kroppsbygning. Til tross for størrelsen meget bevegelig og 
utholdende. Tydelig kjønnspreg. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Mankehøyde : kroppslengde = 1:1,05 – tisper noe lengre. 
Brystdybden 45-50% av mankehøyden. 
Skallebredde : skallelengde = 1:1 – 1:1,03. 
Neseryggens lengde 1/3-1/2 av hodelengden. 
Disse mål og proporsjoner er optimale verdier, helhets-
inntrykket er alltid viktig. 
 

Adferd/ 
temperament: 
 

Avbalansert, kjærlig og meget nysgjerrig. Under bevegelse 
meget rask og utholdende. Vennlig og hengiven overfor 
familien, mistroisk og reservert overfor fremmede.  
 

Hode: 
 

Pæreformet. 

 Skalle: Rund og glatt uten rynker, med tydelig pannefure og 
fremtredende nakkeknøl.  
 

 Stopp: Markert. 
 

Nesebrusk: Pigmentert. Farge og pigment skal harmonere med 
pelsfargen. 
 

Lepper: Tettliggende og stramme, stram leppefold. Helt pigmentert 
leppekant som skal harmonere med pelsfargen. 
 

Kjever/tenner: Symmetrisk utviklet. Komplett tannsett ønskelig. Saksebitt. 
 

Øyne: Så mørke som mulig, men harmonerer med pelsfargen. 
Middels store, runde, lett fremtredende og sitter ganske langt 
fra hverandre. Stramme pigmenterte øyelokkskanter. 
 

Ører: Plassert høyt og relativt bredt på skallens bakre del. 
Trekantete, stramme, naturlig stående eller lett hengende, 
noe som tolereres, men ikke er ønskelig. De skal ikke henge 
loddrett, men i svak vinkel utover. 
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Hals: Tørr, helt uten løs halshud. Edel bøyd og tilstrekkelig lang og 

i harmoni med kropp og hode. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett forfra, ikke for bredstilte. 
 

Skulder: Muskuløs og tilliggende. Skulderbladet skal danne en ikke 
altfor åpen vinkel mot overarmen. 
 

Albue: Godt tilliggende, verken ut- eller innoverdreide. 
 

Underarm: Rett og passe kraftig. 
 

Mellomhånd: Sett forfra rette og som en harmonisk fortsettelse av 
underarmen. Sett fra siden lett skråstilte og faste. 
 

Poter: Ovale, korte, hvelvede, sluttede. Mørke klør. 
 

Kropp:  
 

Overlinje: Stram og rett. 
 

Manke: Svakt markert. 
 

Rygg: Kort, rett og stram. 
 

Lend: Kort, stram og går jevnt over i krysset. 
 

Kryss: Lett fallende og tilstrekkelig langt. 
 

Bryst: Oval brystkasse og ikke alt for bred. Tilsvarer 45-50% av 
mankehøyden. 
 

Underlinje/buk: Lett opptrukket. Tydelig overgang til de opptrukne flankene. 
 

Hale: Ansatt i høyde med ryggen, rekker ikke lenger enn til hasene. 
Kraftig ved haleroten og avsmalnende mot spissen. Bæres 
vannrett eller lett oppoverbøyd fra midten. Under bevegelse 
bæres høyere og kan til og med danne en halvsirkel over 
ryggen. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Muskuløse. Sett bakfra rette og parallelle, ikke for bredstilte. 
 

Knær: Velvinklete. 
 

Haser: Velvinklete. 
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Poter: Som forpotene, men noe lengre. 

 
Bevegelser: 
 

Kraftfulle frem og bak, parallelle, elastiske, lette og raske. 
Potene skal ikke slepe i bakken. Bakbena skal sette direkte i 
sporet til forbena. 
 

Hud: 
 

Tilstrekkelig sterk, stram og elastisk, godt tilliggende. 
Pigmentet skal harmonere med pelsfargen. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Kort, glinsende, tettliggende uten hårløse flekker. På hodet er 
pelsen vanligvis tynnere og kortere enn på kroppen. 
 

Farge: 
 

Sort med tantegninger ønskelig. Tegningene røde, mettet i 
fargen, helst mørkerøde og skarpt avgrenset. Tegninger skal 
finnes over øynene, på kinnene, halsens underside, 
håndroten, potene, innsiden av bakbena og under haleroten. 
På brystet skal det formes to like, klart avgrensete trekanter.  
Øvrige fargevarianter har annen farge på kroppen, 
nesebrusken, huden og pigmentet i øyenene og tegningene. 
Uansett foretrekkes en kraftig pigmentering uansett farge. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Ideal:  20 – 23 cm 
 

Vekt: Ideal: ca 2,6 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
- Smal eller lite hvelvet skalle 
- Uregelmessig tannstilling, tangbitt. 
- Lett hvelvet rygg og lend, ikke stram overlinje. 
- Lett ut- eller innoverdreide poter. 
- Utbredte tantegninger på hodet og buk; gulprikkete bryst, 

sammenvokste brysttegninger. 
- Overleppens pigmentering ikke i harmoni med pelsfargen.
- Større hvit brystflekk (over 1 cm), noen hvite hår på tærne
- Halen stadig opprullet, liggende mot ryggen eller til den 

ene siden, lavt båret. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske 
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
- Fontanell. 
- Epleformet hode, dvs snutepartiet ikke 1/3 av hode-

lengden. 
- Over- eller underbitt. 
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- Ører liggende tett inntil hodet. 
- Kraftig hvelvet rygg og lend. 
- Hårløse flekker på kroppen. 
- Mangel av mer enn fire tenner (bortsett fra P1 og M3), 

mangel av to eller flere fortenner. 
- Manglende tantegninger på hodet hos tantegnede 

individer. 
- Store hvite tegninger på brystet og hvite tegninger på 

ekstremitetene. 
  
 
 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 20. oktober 2008 
 
 
 


