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(CESKÝ TERRIER)
Alkuperämaa: Tsekin tasavalta
KÄYTTÖTARKOITUS: Alkuperäinen käyttötarkoitus oli ketun ja mäyrän metsästys, nykyään ceskyterrieri on enimmäkseen koti- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 3 terrierit
alaryhmä 2 matalaraajaiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Ceskyterrieri on tulos määrätietoisesta sealyhaminterrieriuroksen ja skotlanninterrierinartun risteytyksestä. Tarkoituksena oli
luoda kevyt, matalaraajainen ja hyväpigmenttinen metsästysterrieri, jolla olisi riippuvat korvat, helposti hoidettava karvapeite ja joka olisi helposti koulutettava.
Lähellä Prahaa olevasta Klánovice’sta kotoisin oleva herra Frantisek Horák aloitti
vuonna 1949 rodun jalostuksen. Vuonna 1959 ceskyterrieri esitettiin ensimmäisen
kerran näyttelyssä ja FCI hyväksyi rotumääritelmän vuonna 1963.
YLEISVAIKUTELMA: Matalaraajainen, pitkäkarvainen, hyvärakenteinen, lihaksikas ja suorakaiteen muotoinen terrieri, jolla on keskikokoiset ja riippuvat
korvat.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

CESKYTERRIERI
IHANNEMITAT:
Urokset
Säkäkorkeus
29 cm
Pään pituus
21 cm
Kallon leveys
10 cm
Rinnan ympärys (mitattuna kyynärpäiden takaa)
45 cm
Rungon pituus
43 cm
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Nartut
27 cm
20 cm
9 cm
44 cm
40 cm.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, ei aggressiivinen, helposti
koulutettava, miellyttävä ja iloinen seuralainen; hieman varautunut vieraita kohtaan. Luonteeltaan rauhallinen ja lempeä.
PÄÄ: Tylpän ja pitkän, mutta ei kovin leveän kiilan muotoinen. Kuono-osan ja
kallo-osan välissä on selvä otsapenger.
Kallo: Ei liian leveä korvien välistä ja kapenee kohtuullisesti silmäkulmia kohti.
Poskiluut ovat kohtalaisen selvästi havaittavissa. Niskakyhmy on selvästi tuntuva.
Otsauurre on vähäinen.
Otsapenger: Selvästi havaittava, mutta ei korostunut.
Kirsu: Tumma ja hyvin kehittynyt; väriltään musta harmaansinisillä ja maksanruskea vaalean kahvinruskeilla yksilöillä.
Kuono: Kuononselkä on suora.
Huulet: Kohtalaisen paksut ja tiiviit.
Leuat / hampaat: Vahvat leuat. Leikkaava tai tasapurenta. Täydellinen hampaisto
(kahden M3:n puuttuminen alaleuasta ei ole virhe.) Hampaat ovat vahvat, tasaisesti
sijoittuneet ja kohtisuorassa leukoihin nähden.
Posket: Poskiluut eivät ole voimakkaasti korostuneet.
Silmät: Keskikokoiset, hieman syvällä sijaitsevat ja runsaiden kulmakarvojen peittämät. Ystävällinen ilme. Väriltään ruskeat tai tummanruskeat harmaansinisillä ja
vaaleanruskeat vaalean kahvinruskeilla yksilöillä. Silmäluomet ovat mustat harmaansinisillä ja maksanruskeat vaalean kahvinruskeilla yksilöillä.
Korvat: Keskikokoiset, riippuvat ja tyvestään niin leveät, että korva-aukko peittyy
hyvin. Melko korkealle kiinnittyneet ja laskeutuvat poskenmyötäisesti. Kolmion
muotoiset siten, että kolmion lyhyt sivu on korvan taitekohdassa.
KAULA: Keskipitkä, melko vahva ja asennoltaan viisto. Kaulanahka on hieman
löysä, mutta ei muodosta kaulapussia.
RUNKO: Pitkähkö.
Ylälinja: Ei täysin suora, sillä lanne ja lantio ovat aina kohtuullisesti kaareutuneet.
Säkä: Ei kovin korostunut; kaula on melko korkea-asentoinen.
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Selkä: Vahva ja keskipitkä.
Lanne: Melko pitkä, lihaksikas, leveä ja hieman kaareva.
Lantio: Voimakkaasti kehittynyt, lihaksikas ja kohtuullisen viisto. Sarvennaiset
ovat usein hieman säkää korkeammalla.
Rintakehä: Ennemminkin sylinterin muotoinen kuin syvä; kylkiluut ovat kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsa on tilava; alalinja on hieman ylösvetäytynyt. Kupeet ovat
täyteläiset.
HÄNTÄ: Ihannepituus on 18 - 20 cm; suhteellisen paksu ja matalalle kiinnittynyt.
Koiran ollessa levossa häntä riippuu suoraan alaspäin tai kärjestään hieman taipuneena; valppaana häntä kohoaa sapelin muotoisena vaakasuoraan tai sitä korkeammalle.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat, vahvaluustoiset ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Eivät täysin rungonmyötäiset, eivät kuitenkaan sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Etukäpälät: Kookkaat. Varpaat ovat kaartuneet ja kynnet vahvat. Päkiät ovat hyvin
kehittyneet ja paksut.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat, yhdensuuntaiset, hyvin kulmautuneet ja
lihaksikkaat.
Sääret: Lyhyet.
Kintereet: Melko korkeat ja voimakkaasti kehittyneet.
Takakäpälät: Etukäpäliä pienemmät.
LIIKKEET: Vapaat, kestävät, maatavoittavat ja tehokkaat. Laukka hidasta mutta
kestävää. Eturaajojen liike suuntautuu suoraan eteenpäin.
NAHKA: Kiinteä, paksu ja pigmentoitunut ilman ryppyjä tai poimuja.
KARVAPEITE
KARVA: Pitkää ja hienoa mutta lujaa, hieman laineikasta ja silkinkiiltoista, ei liian
runsasta. Ceskyterrierin karvapeite kunnostetaan saksilla leikkaamalla. Kuono-osan
karvoja ei leikata vaan ne muodostavat parran ja kulmakarvat. Raajojen alaosasta,
rinnan alta ja vatsasta ei karvaa myöskään leikata.
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Näyttelykunnossa olevan koiran karva ei saa olla 1 - 1,5 cm pitempää kaulan yläosassa, lavoissa eikä selässä; karvan tulee olla lyhyempää rungon sivuilla ja hännässä sekä aivan lyhyttä korvissa, poskissa, kaulan alaosassa, kyynärpäissä, reisissä, säärissä ja ”peräpeilissä”. Leikatun ja leikkaamattoman karvan yhtymäkohdan
tulee näyttää miellyttävältä ja huomaamattomalta.
VÄRI: Kaksi värimuunnosta:
- harmaansininen (pennut syntyvät mustina)
- vaalean kahvinruskea (pennut syntyvät suklaanruskeina).
Molemmissa väreissä ovat keltaiset, harmaat tai valkoiset merkit sallittu päässä
(parta ja posket), kaulassa, rinnassa, vatsassa, raajoissa ja ”peräpeilissä”. Joskus
valkoista väriä on myös kauluksena tai hännän päässä. Päävärin tulee kuitenkin
aina olla vallitseva.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: 25 - 32 cm. Ihannesäkäkorkeus uroksilla on 29 cm ja nartuilla 27 cm.
Paino: Ei alle 6 kg eikä yli 10 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
Hento luusto
•
Tilapäinen kirsun pigmentin puuttuminen (lumikirsu)
•
Kevyt, lyhyt tai suippo kuono-osa tai heikosti kehittynyt hampaisto
•
Yhden etuhampaan puuttuminen
•
Liian suuret tai ulkonevat silmät
•
Liian suuret tai liian pienet korvat, rotumääritelmän vastainen korvien muoto
tai asento
•
Liian pitkä tai liian lyhyt selkä
•
Käyrät eturaajat, virheellinen etuosa
•
Liian hieno tai liian karkea karva
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus ja liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Useamman kuin neljän hampaan puutos, kahden tai useamman etuhampaan
puuttuminen
• Virheasentoinen kulmahammas
• Silmäluomien sisä- tai ulkokierteisyys (entropium tai ektropium)
• Rinnanympärys yli 50 cm
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Kippura tai selän päälle kääntyvä häntä
Yli kaksivuotiailla yksilöillä juovikas ja pitkä karvapeite
Karkea tai kihara ja pumpulimainen karvanlaatu
Valkoinen väri ylittää 20 % koko värityksestä, valkoinen ”pläsi” otsassa
Epäsäännölliset, nykivät tai tasapainottomat liikkeet (skottikramppi)
Paino yli 10 kg tai alle 6 kg
Arka, hermostunut tai tasapainoton luonne

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

