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KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
alaryhmä 9 mannermaiset kääpiöspanielit, venäjäntoyt
ja prahanrottakoira
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Historiallisten lähteiden mukaan prahanrottakoira
on ollut tunnettu Tsekissä jo ammoisista ajoista lähtien. Pienen kokonsa, vikkelien
liikkeiden ja hyvän hajuaistinsa ansiosta näitä koiria käytettiin rottien pyydystämiseen (siitä rodun nimi "krysarik", rottakoira). Nämä ominaisuudet ovat kehittyneet
rodun pitkän historian aikana. Näitä pieniä vilkkaita koiria nähtiin usein Tsekin
kuninkaiden juhlissa Prahan linnassa ja niitä pidettiin Böömin ylhäisön hoveissa
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
varhaishistoriaan.
Rodun jalostus aloitettiin menestyksekkäästi uudelleen vuonna 1980 ja siitä on
jälleen tullut suosittu seurakoira, jota kohtaan on mielenkiintoa muissakin maissa.
YLEISVAIKUTELMA: Pieni, rungoltaan lähes neliömäinen ja tiivis koira, jolla
on sileä tai keskipitkä karva. Pienestä koostaan huolimatta hyvin aktiivinen, valpas
ja vilkas. Uroksilla ja nartuilla tulee olla selvä sukupuolileima.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen (mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen) on 1 : 1,05. Nartuilla runko saa olla hieman pitempi. Ihanteellinen rintakehän syvyys on 50 % säkäkorkeudesta. Kalloosan leveyden ja pituuden tulee olla yhtä suuret, kallo ei saa olla pituuttaaan leveämpi. Kuono-osan pituus on vähintään 1/3 mutta alle 1/2 pään koko pituudesta.
Otsapenger on selvä.
Nämä mittasuhteet ovat ihanteita, kokonaisvaikutelma on kuitenkin tärkein.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, utelias ja perheeseensä kiintynyt. Olemukseltaan vikkeläliikkeinen ja tasapainoinen. Luonnostaan varautunut
vieraita kohtaan, mutta ystävällinen ja rakastettava omalle perheelleen. Omanarvontuntoinen ja itsevarma.
PÄÄ:
Kallo: Sivukuvaltaan pyöristynyt, kuonon ja kallon ylälinjat eivät ole yhdensuuntaiset. Niskakyhmy on erottuva. Silmät ovat kaukana toisistaan. Nahka on poimuton ja lyhyen, hienolaatuisen karvan peittämä.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Täysin pigmentoitunut. Karvapeitteen värin mukainen.
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Huulet: Tiiviit ja kiinteät, suupielet tiiviisti sulkeutuvat. Huulten reunat ovat täysin
pigmentoituneet ja karvapeitteen värin mukaiset.
Leuat / hampaat: Leuat vahvat kaveten tasaisesti. Säännöllinen leikkaava purenta.
Täysihampainen purenta on toivottava.
Silmät: Tummat, karvapeitteen värin mukaiset. Silmät ovat keskikokoiset, pyöreät,
eivät liian ulkonevat ja etäällä toisistaan. Silmäluomien reunat ovat tiiviit ja pigmentoituneet.
Korvat: Kolmiomaiset, tanakasti pystyssä ja pään takaosaan sijoittuneet. Korvien
asento on hieman sivulle viistossa.
KAULA: Keskipitkä, jalosti kaareutunut, ei löysää kaulanahkaa. Kaulan asento on
melko ryhdikäs.
RUNKO
Ylälinja: Kiinteä ja vaakasuora.
Säkä: Hieman erottuva.
Selkä: Lyhyt, suora ja kiinteä.
Lanne: Lyhyt.
Lantio: Hieman viisto ja riittävän pitkä.
Rintakehä: 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 puoliväliin asti suora, asennoltaan hieman
koholla. Koiran liikkuessa häntä nousee korkeammalle ja voi jopa muodostaa puoliympyrän selän päälle. Häntä voi olla typistetty rodun kotimaassa.
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät
liian leveäasentoiset.
Lavat: Lihaksikkaat, viistot ja tiiviit.
Olkavarret: Suorat ja lihaksikkaat.
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: Lihaksikkaat, riittävästi kulmautuneet. Takaa katsottuna koira
seisoo vakaasti, takaraajat ovat yhdensuuntaiset eivätkä liian leveäasentoiset.
Reidet: Riittävän lihaksikkaat.

PRAHANROTTAKOIRA

4/5

Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Sopusuhtaisen lihaksikkaat.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Vahvat ja suorat.
Takakäpälät: Hieman soikeat, tiiviit, varpaat hyvin kaareutuneet. Tummat kynnet.
LIIKKEET: Tasapainoisten etu- ja takakulmausten ansiosta liikkeet ovat vakaat,
sulavat, yhdensuuntaiset, kevyet ja vaivattomat. Liikkeet eivät saa olla laahaavat.
NAHKA: Kiinteä, vahva, joustava ja tiiviisti rungonmyötäinen. Nahan pigmentti
on karvapeitteen värin mukainen.
KARVAPEITE
Karva:
1) Lyhyt, kiiltävä, pinnanmyötäinen ja tiheä, ei paljaita alueita. Päässä karvapeite
on tavallisesti ohuempaa ja lyhyempää kuin rungossa.
2) Kohtuullisen pitkä, hapsut korvissa, raajoissa ja hännässä, rinnassa hieman pitempi karva.
Väri:
Musta, ruskea tai sininen punaruskein (tan) merkein, tai näiden laimentuneet
muunnokset (kaikki sävyt hyvin vaaleasta hyvin voimakkaaseen).
Yksivärinen keltainen (vaaleapigmenttinen) tai voimakas punainen, ilman
tan-merkkejä.
Marmoroitu (merle) musta tai ruskea punaruskein (tan) merkein.
Merkkien tulee olla mieluiten syvän punaruskeat, paitsi sinisillä yksilöillä, joilla ne
voivat olla vaaleammat. Merkit sijaitsevat silmien yläpuolella, poskissa, eturinnassa, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen sisäpuolella ja hännän tyven alapuolella. Eturinnassa merkit muodostavat kaksi symmetristä, toisistaan erillään olevaa
kolmiota.
Kirsun, silmien ja huulten pigmentti on karvapeitteen värin mukainen, mutta voimakas pigmentti on toivottavin väristä riippumatta.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: 21–23 cm ± 1 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.
•
pitkä runko ja matalat raajat
•
kapea tai puutteellisesti holvautunut kallo-osa
•
puutteellisesti pigmentoitunut kirsu
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epäsymmetrinen purenta
puuttuva etuhammas
hieman köyry selkä ja lanne, notkoselkä
pysyvästi kiertynyt, tiiviisti toiselle puolelle kääntynyt tai alas kiinnittynyt
häntä
hieman ulos- tai sisäänpäin kiertyneet käpälät
liian laajat värimerkit, jotka eivät ole riittävän selvärajaiset päässä, rinnassa ja
vatsassa
mustat karvat värimerkeissä
isompi kuin 1 cm2 kokoinen valkoinen täplä rinnassa
valkoista varpaissa
silmässä enintään 50 % sinistä merlevärisillä koirilla
säkäkorkeus yli 24 cm tai alle 20 cm

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
päälaen aukile
•
omenanmuotoinen kallo, liian lyhyt kuono-osa
•
yläpurenta
•
useamman kuin 4 hampaan puuttuminen (paitsi P1 ja M3), kahden tai useamman etuhampaan puutos
•
siniset tai vaaleankeltaiset ns. petolinnun silmät
•
silmässä yli 50 % sinistä merlevärisillä koirilla
•
luppakorvat
•
voimakkaasti köyry selkä tai lanne
•
karvattomia alueita rungossa
•
punaruskeiden merkkien puuttuminen päästä merkkivärisillä yksilöillä
•
laaja (yli 2 cm2) valkoinen täplä rinnassa, valkoiset merkit missä tahansa
rungossa tai raajoissa
•
voimakas nokisuus punaruskeissa värimerkeissä
•
säkäkorkeus yli 26 cm tai alle 18 cm

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

