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(CESKÝ FOUSEK)

Alkuperämaa: Entinen Tšekkoslovakia, nykyinen Tšekin tasavalta.
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä 1 mannermaiset kanakoirat, karkeakarvaista tyyppiä
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tsekinseisoja oli ennen ensimmäistä maailmansotaa nykyisten Tšekin ja Slovakian alueella yleisin karkeakarvainen seisoja. Ensimmäinen maailmansota ja sen seuraukset johtivat 1920-luvulla siihen, että tsekinseisoja kuoli lähes sukupuuttoon. Rotua ryhdyttiin elvyttämään ja jalostuspohjana
käytettiin joitakin alkuperäisiä tyypillisiä yksilöitä, joista tsekinseisojan nykyinen
tyyppi kehittyi suunnitelmallisella jalostuksella. Nykyisin rotu on toiseksi yleisin
metsästyskoira Tšekissä ja Slovakiassa.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, karkeakarvainen ja jalo seisoja, joka on
yleisvaikutelmaltaan vahva ja kestävä. Se on monipuolinen koira, joka pystyy
toimimaan aukeassa maastossa, vedessä ja metsässä. Vaikka sillä on kovuutta
pienpetojen tappamiseen, se on helppo kouluttaa ja isännälleen uskollinen.
PÄÄ: Kuiva, jokseenkin kapea, pitkä ja korkea-asentoinen. Kuono on hieman
kalloa pitempi, kuononselkä on hieman kyömy.
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Kallo: Otsa ja päälaki ovat kohtuullisesti kaareutuneet ja aavistuksen pyöristyneet,
uroksilla hieman leveämmät kuin nartuilla. Kulmakaaret ovat selvästi erottuvat
korostaen pään kulmikkuutta ja muodostaen syvemmät silmäkuopat. Niskakyhmy
on melko vähäinen.
Otsapenger: Vähäinen, kuitenkin otsaa kohti jyrkkenevä.
Kirsu: Leveä ja väriltään aina tummanruskea; sieraimet ovat avoimet ja herkät.
Kuono: Kapenee kohtuullisesti silmistä kohti kirsua.
Huulet: Joustavat, keskivahvat. Ylähuuli peittää alahuulen kohtuullisesti.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat, selväpiirteiset ja lihaksikkaat. Hampaat ovat
vahvat. Täysihampainen leikkaava purenta.
Silmät: Mantelinmuotoiset, ilmeeltään hyväntahtoiset ja tarkkaavaiset. Silmät ovat
syvällä sijaitsevat, väriltään tummasta meripihkasta syvään kastanjanruskeaan.
Silmäluomet ovat tiiviit, hyvin kehittyneet ja väriltään harmaanmustat.
Korvat: Riippuvat, korkealle ja leveästi kiinnittyneet, selvästi kärkeä kohti kapenevat ja tiiviisti päänmyötäiset. Korvalehti on kärjestään pyöristynyt ja peittää kaksi
kolmasosaa poskesta.
KAULA: Keskipitkä ja lihaksikas, kuitenkin kuiva ja pystyasentoinen. Niska on
kohtalaisen kaareva.
RUNKO
Selkä: Lyhyt ja kiinteä, säkä korostunut, selkä laskee hieman lantiota kohti.
Lanne: Lyhyt, melko leveä ja hieman kaareva.
Lantio: Hieman viisto, riittävän leveä ja sopivan pitkä.
Rintakehä: Edestä katsoen lapaluut ja rintakehä näyttävät lyyranmuotoiselta. Rintakehä on soikea ja leveydeltään suhteessa koiran rakenteeseen, alaosa ulottuu
vähintään kyynärpäihin. Eturinta on hyvin kehittynyt. Sivulta katsottuna rintalastan
kärki on selvästi ulkoneva. Kylkiluut ovat selvästi ja tasaisesti kaareutuneet koko
rintakehän pituudelta.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman mahdollistaen sujuvan liikkumisen.
Koira ei kuitenkaan saa vaikuttaa laihalta.
HÄNTÄ: Lantion tulee olla riittävän viisto, jotta hännän asennosta tulee vaakasuora tai vain hieman kohoava. Hännän tulee olla kiinnittynyt selkälinjan jatkeeksi. Häntä on keskivahva ja se typistetään 3/5:aan pituudestaan. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Lapaluut erottuvat, lihaksisto on hyvin kehittynyt. Lavat ovat selvästi viistot ja muodostavat tylpän kulman olkavarren kanssa.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset ja lihasten ympäröimät.
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Kyynärvarret: Pystysuorat; lihakset ovat selvästi erottuvat ja kuivat.
Välikämmenet: Melko lyhyet, lähes pystysuorat, ja vain hieman viistot.
Etukäpälät: Tiiviit ja tylpän lusikan muotoiset; varpaat ovat selvästi kaareutuneet ja
tiiviisti yhdessä, kynnet vahvat ja väriltään tummanharmaat tai mustat. Päkiät ovat
paksut, lujat ja kauttaaltaan pigmentoituneet. Varpaiden välissä on selvä, surkastunut räpylän jäänne.
TAKARAAJAT:
Lantio: Riittävän pitkä.
Reidet: Leveät ja lihaksikkaat.
Sääret: Taaksepäin viistot; kulmauksen tulee olla riittävä mahdollistamaan joustavat liikkeet.
Kintereet: Kuivat, eivät liian korkeat; kantaluu on pitkä ja vain hieman erottuva.
Välijalat: Lähes pystysuorat, lyhyet ja riittävän vahvat.
Takakäpälät: Samanmuotoiset kuin etukäpälät. Kannukset poistetaan. Huom. Suomessa typistyskielto.
LIIKKEET: Täysin säännölliset käynnissä ja ravissa. Selkälinja pysyy vakaana
liikkeessä ja ravissa takakäpälä astuu etukäpälän jälkeen.
KARVAPEITE
Karva: Karvapeite muodostuu kolmesta eri karvatyypistä:
a) Aluskarva: pehmeää ja tiheää, 1,5 cm pitkää. Estää kosteuden pääsyn ihoon
asti, irtoaa lähes kauttaaltaan kesällä.
b) Peitinkarva: 3 – 4 cm pitkää, sopivan karheaa ja kovaa, tiiviisti rungonmyötäistä.
c) Harjaskarvat: 5 – 7 cm pitkiä, erityisen karheita ja suoria. Selvimmin havaittavissa eturinnassa, selän päällä, kupeissa ja lavoissa.
Raajojen etuosassa karva on lyhyempää ja karkeampaa kuin rungossa, se on pitempää raajojen takaosassa ja muodostaa hapsut. Hännän alapuolella ei saa olla harjaskarvoja.
Pään karvoitus: Karva on pitempää ja pehmeämpää alaleuassa ja huulissa muodostaen rodulle tyypillisen parran. Kulmakarvat suuntautuvat selvästi ylöspäin. Otsassa, kallossa ja poskissa karva on lyhyttä ja karkeaa. Korvalehtien karva on lyhyttä,
pehmeämpää ja sileää.
Väri: Sallitut värit ovat:
•
tumma päistärikkö, jossa voi olla ruskeita läiskiä
•
ruskea, jossa pilkutusta eturinnassa ja eturaajojen alaosassa
•
ruskea ilman merkkejä.
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KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 60 – 66 cm ja nartut 58 – 62 cm.
Paino: Urokset vähintään 28 kg ja korkeintaan 34 kg, nartut vähintään 22 kg ja
korkeintaan 28 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
Väärät rungon mittasuhteet
•
Lyhyt, kiilanmuotoinen tai pyöreä pää
•
Ulkonevat silmät; muu kuin rotumääritelmän mainitsema silmien väri
•
Liian pitkät tai liian alas kiinnittyneet korvat
•
Liian paksu ja lyhyt kaula, jossa löysää kaulanahkaa
•
Riittämättömästi erottuva säkä
•
Jyrkkä lantio
•
Riittämätön eturinta, riittämättömästi näkyvä rintalastan kärki
•
Litteät tai ns. jäniksenkäpälät; liian karvaiset käpälät
•
Liian ohut, liian lyhyt tai liian pitkä karvapeite; riittämättömät parta tai kulmakarvat
•
Pigmentinpuute
•
Valkovoittoinen väritys (valkokirjavuus ei ole sallittua)
Tärkeimmät mitat:
urokset
paino
34 kg
säkäkorkeus
63 cm
pään pituus
28 cm
kallon pituus
14 cm
kallon leveys
12 cm
kuononselän pituus
13 cm
rintakehän leveys
20 cm
rintakehän syvyys
25 cm
rungon pituus
56 cm
rinnanympärys kyynärpäiden takana 80 cm
rinnanympärys viimeisen kylkiluun kohdalla 72 cm
Kulmaukset:
lapa ja olkavarsi
110°
olka- ja kyynärvarsi
135°
lantio ja reisi
110°
reisi ja sääri
125°
sääri ja välijalka
135°

nartut
25 kg
60 cm
23 cm
11 cm
10 cm
11 cm
18 cm
23 cm
53 cm
72 cm
64 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.

