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KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen käyttökoira
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi
sveitsinpaimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulos vaaditaan
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun alkujuuret ulottuvat kauas historiaan. Nämä
tyypiltään tasapainoiset, hyvin sitkeät koirat vartioivat pihapiiriä, suojelivat isäntiensä omaisuutta ja auttoivat karjan ajamisessa kokoon. Chodskon alueesta on
olemassa lukuisia kuvia ja kirjallisia kuvauksia, joissa esiintyy koiria. Kirjoituksissaan Chodskosta 1864 J.A. Gabriel kutsui paikallisia asukkaita nimellä "koirapäät",
koska heidän kaulariipuksensa esittivät heidän kotiensa uskollista vartijaa, alueen
tyypillistä paimenkoiraa, jolla oli kaulan ympärillä pitempi karvoitus. Sama pitkäkarvainen, uskollinen paimenkoira ja kodin vartija on kuvattu A. Jirásekin kirjoittamassa ja Mikoláš Alšin kuvittamassa romaanissa "Koirapäät". Myös kirjailija
Jindrich Simoon Baar kuvasi Chodskon aluetta ylistävissä teoksissaan (1923–24)
Sumavan seudun koiria, joita kutsui nimellä "Chodsky". Ei tietenkään voida väittää, että nämä lähteet kertovat juuri nykyisen tsekinpaimenkoiran alkuperästä,
mutta ne ovat historiallisia lähteitä, jotka todistavat vakiintuneen paimenkoiratyypin olemassaolosta Tsekin alueella.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, paimenkoiratyyppinen, rungoltaan suorakaiteen muotoinen koira. Karva on pitkää ja runsas pohjavilla tekee siitä säänkestävää. Rakenteeltaan erittäin tasapainoinen ja sopusuhtainen, kokonaisuutena tiivis
ja sulavalinjainen. Rodun tyypillisiä tuntomerkkejä ovat hyvä ryhti ja pienet korvat, linjakas kaula ja erottuva säkä sekä tuuhea runsas karvapeite. Kevyet ja vapaat
liikkeet. Kokonaisuutena koiran linjat päästä häntään muodostuvat sarjasta sulavia
kaaria.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen (mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen) on 10:11. Rintakehän syvyys on puolet
säkäkorkeudesta. Kuono-osa on hieman alle puolet pään koko pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, reaktioiltaan nopea mutta ei äkkipikainen. Sävyisä, tarkkaavainen, mukautuvainen, helposti koulutettava. Vaatimaton,
sitkeä ja miellyttävä perhekoira. Peloton, hyvähermoinen ja erityisen valpas vartioimaan. Erinomainen hajuaisti. Rodulle on tyypillistä eloisa käytös vailla hermostuneisuutta.
PÄÄ: Pään tulee kokonaisuudessaan olla jalo ja kooltaan suhteessa runkoon. Se ei
saa näyttää raskaalta eikä liian kevyeltä.
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Kallo: Litteä ja kapenee vähitellen silmiä kohti. Otsauurre hieman erottuva. Niskakyhmy ei selvästi näkyvä mutta tunnettavissa. Kulmakaaret selvät mutta eivät
ulkonevat. Nahka on tiivis ja sitä peittää lyhyt, tiheä, sileä karva.
Otsapenger: Selvästi havaittava mutta ei liian loiva eikä jyrkkä.
Kirsu: Keskikokoinen, täyteläinen, mustapigmenttinen. Avoimet sieraimet.
Kuono: Hieman kallo-osaa lyhyempi. Kuononselkä suora, kallon ylälinjan kanssa
lähes yhdensuuntainen. Kuono kapenee kiilamaisesti kirsua kohti.
Huulet: Tiiviit, kuivat, myös suupielet ovat tiiviit.
Leuat / hampaat: Ylä- ja alaleuka sopusuhtaiset, voimakkaat ja pitkät, kapenevat
vähitellen kirsua kohti. Hampaat terveet, voimakkaat, puhtaanvalkoiset ja säännöllisessä rivissä. Leikkaava purenta, ts. ylähampaat koskettavat tiiviisti alahampaiden
etupintaa. Täysi hampaisto.
Posket: Sileät ja lihaksistoltaan litteät, eivät ulkonevat, silmien alta kuivat.
Silmät: Keskikokoiset, väriltään ruskeat, mantelinmuotoiset, kirkkaat, hieman
vinoasentoiset. Eivät ulkonevat eivätkä syvälle painuneet. Ilme tarmokas mutta
miellyttävä. Tiiviit silmäluomet.
Korvat: Pienet, pystyt, eteenpäin suuntautuneet, korkealla ja lähellä toisiaan sijaitsevat. Muodoltaan kolmiomaiset, tyvestä leveämmät ja kärjestä joko terävät tai
hieman pyöristyvät. Korvia peittää pitkä, tiheä karva, joka muodostaa hapsuja,
erityisesti korvien tyvessä ja korvalehden reunassa.
Tyypillinen pään muoto ja pitkäkarvaisten korvien oikea muoto, koko, sijainti ja
asento antavat oikean rotutyypin.
KAULA: Asennoltaan ja muodoltaan sulava, pitkä ja hyvin joustava. Kaula levenee hieman lapoja kohti. Kaula on 45°:n kulmassa vaakatasoon ja sitä peittää pitkä,
tuuhea karva.
RUNKO:
Ylälinja: Vakaa ja suora.
Säkä: Erottuva, hieman selkälinjaa korkeammalla.
Selkä: Suora ja kiinteä, ei liian pitkä, laskee hieman säästä taaksepäin.
Lanne: Lyhyt, joustava ja lihaksikas, jatkaa selän suoraa linjaa.
Lantio: Jatkaa selän linjaa ja laskee tasaisesti hieman häntää kohti.
Rintakehä: Poikkileikkaukseltaan soikea, yläosasta leveämpi ja kapenee alaosaa
kohti. Rintakehä ei ulotu kyynärpäiden alapuolelle. Kylkiluut ovat hieman kaartuvat, mutta eivät tynnyrimäiset.
Vatsa: Kiinteä, vatsaviiva ylösvetäytyvä.
HÄNTÄ: Levossa ja liikkeessä asennoltaan luonnollinen, hieman kaartuva. Koiran
ollessa innostunut häntä kohoaa selkälinjan tasolle. Häntä on tuuhean karvan peittämä ja ulottuu kintereisiin. Häntää ei typistetä.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Pitkät, lihaksikkaat, viistot ja tiivisasentoiset. Lavan ja olkavarren välinen
kulma on noin 90°.
Olkavarret: Suorat ja hyvin kehittyneet.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Joka suunnasta katsottuna suorat. Hyvin kehittyneet, kuivat lihakset.
Ranteet: Tiiviit.
Välikämmenet: Kiinteät, pitkät eivätkä liian pystyt.
Etukäpälät: Tiiviit ja lujat. Voimakkaat, mustapigmenttiset päkiät ja kynnet.
TAKARAAJAT: Hyvät polvi- ja kinnerkulmat. Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Voimakkaat, lihaksikkaat.
Polvet: Tiiviit ja vahvat. Polvikulma 120°.
Sääret: Lihaksikkaat ja vahvat.
Kintereet: Vahvat ja lujat.
Välijalat: Vahvat.
Takakäpälät: Tiiviit, joustavat ja vahvat. Mustapigmenttiset päkiät ja kynnet.
LIIKUNTA: Luontainen liikkumistapa on matala ravi. Liikkeet ovat kevyet, joustavat ja ulottuvat.
NAHKA: Tiivis ja kauttaaltaan rungonmyötäinen, tummapigmenttinen.
KARVAPEITE
Karva: Rungossa karva on kiiltävää, pitkää, paksua ja karheaa, pituudeltaan 5–12
cm. Karvan tulee olla suoraa tai hieman laineikasta, kaulalla ja rinnassa tuuheaa ja
muualla rungonmyötäistä. Hyvin kehittynyt aluskarva on lyhyempää ja pehmeämpää.
Korvissa karva on runsasta ja muodostaa hapsuja korvien tyvessä ja reunoissa.
Karva on erityisen pitkää kaulassa, selän päällä ja takaraajojen takaosassa, missä se
on hieman laineikasta. Häntä on tuuhea ja hännän alapuolella karva on pitkää,
hieman laineikasta. Kuono-osassa, korvien kärjissä ja raajojen etupuolella karva on
lyhyttä ja sileää.
Väri: Mustasta metallinmustaan, jossa mahdollisimman selkeät, syvän punaruskeat
värimerkit (black & tan). Muu kuin musta perusväri ei ole sallittu.
Tyypilliset värimerkit sijaitsevat seuraavissa paikoissa: korvien reunassa ja sisäpuolella, silmien yläpuolella, poskissa, kuonon sivuilla, missä ne sulautuvat vähitellen kurkussa olevaan kuunsirppimäiseen kuvioon, rinnassa, mutta rintamerkkien
tulee olla selvästi erillään kurkussa olevista merkeistä, takaraajoissa reisien sisä- ja
takapuolella sekä varpaista ylös kintereeseen asti, eturaajoissa ranneniveleen saakka, peräaukon ympärillä ja hännän alapuolella.
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Urokset 52–55 cm
Nartut 49–52 cm
Urokset 19–27 kg
Nartut 17–24 kg

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä sen kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
•
•
•
•
•
•

liian loiva otsapenger
heikot leuat
säkäkorkeudessa ± 2 cm poikkeama rotumääritelmän antamista rajoista
liian lyhyt tai pitkä selkä
haalistuneet tai liian laajat värimerkit
valkoinen rintalaikku (yli 3 cm)

VAKAVAT VIRHEET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suuret, pehmeät tai liian leveäasentoiset korvat
lyhyt kaula
tynnyrimäinen tai litteä rintakehä
ulko- tai sisäkierteiset kyynärpäät
pystyt lavat
notko tai köyry selkä
heikot kintereet, pihtikinttuisuus
jyrkästi laskeva lantio
sidotut liikkeet
selän päälle kiertyvä häntä
kihara karva

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
•
•
•
•
•
•

vihaisuus tai liiallinen arkuus
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
koko uroksilla alle 50 cm tai yli 57 cm, nartuilla alle 47 cm tai yli 54 cm
kaikki poikkeamat leikkaavasta purennasta
hammaspuutokset (paitsi P1 ja M3)
hyvin vaaleat ns. petolinnun silmät
riippuvat tai kärjestään taittuneet korvat
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mikä muu tahansa turkin väri kuin musta punaruskein värimerkein
värimerkit muualla kuin sallituissa paikoissa
lyhytkarvaisuus, pohjavillan puuttuminen
värimerkkien täydellinen puuttuminen

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

