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Standard för CESKY FOUSEK 
 
FCI-nr 245                                                      
Originalstandard 1963-05-21 
FCI-standard 1996-11-06; tyska 
SKKs standardkommitté 1999-06-29 
 
URSPRUNGSLAND/HEMLAND: 
Tjeckien 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE: 
Jakthund 
 

FCI-Klassifikation: 
Grupp 7, sektion 1 
Med arbetsprov 

  

Bakgrund/ändamål: 
Cesky fousek var före första världskriget 
den vanligast använda strävhåriga 
stående fågelhunden i det som idag är 
Tjeckien och Slovakien. Världskriget och 
dess följder gjorde att rasen nästan dog 
ut under 1920-talet. Basen för dess 
återuppbyggnad utgjordes av några 
ursprungliga typiska exemplar från vilka 
den moderna typen av cesky fousek 
utvecklades genom planmässig avel. 
Rasen är för närvarande den andra mest 
använda jakthundsrasen i de tjeckiska 
och slovakiska republikerna. Cesky 
fousek är allsidig som jakthund, då den 
har naturlig fallenhet för arbete såväl på 
fält, som i vatten och skog. 
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HELHETSINTRYCK: 
Rasen är en medelgrov, ädel, strävhårig 
stående fågelhund som utstrålar styrka 
och uthållighet. 

 
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: 
Trots sin medfödda rovdjursskärpa är den 
lätt att föra och den är tillgiven sin ägare. 

 
HUVUD: 
Det torra, något smala och långa huvudet 
skall bäras högt. 

 

Skallparti 
Skallen skall vara måttligt välvd över panna 
och hjässa samt obetydligt avrundat. 
Skallen skall vara något bredare hos 
hanhundar än hos tikar. Ögonbrynsbågarna 
skall vara så tydligt markerade att huvudet 
ger intryck av att vara kantigt och ha djupa 
ögonhålor. Nackknölen skall vara knappt 
märkbar. 

Hanhundshuvud med fina proportioner, 
Stop dock något lågt ansatta öron. 
Stopet skall vara måttligt djupt men 
tydligt markerat. 

 
Nostryffel 
Nostryffeln skall vara bred med öppna och 
känsliga näsborrar. Färgen skall alltid vara 
mörkbrun. 

 
Nosparti 
Nospartiet skall vara något längre än 
skallen och avsmalna något mot 
nostryffeln. Nosryggen skall vara måttligt 
välvd (s.k. romersk näsa). 

 

Läppar 
Läpparna skall vara måttligt utvecklade 
och ligga smidigt an mot käkarna. 
Överläpparna skall vara måttligt djupa. 

 
Käkar/Tänder 
Käk- och kindmuskulaturen skall vara 
kraftig och framträda mycket tydligt. 
Rasen skall ha kraftigt och fulltaligt 
saxbett. 

 
Utmärkt tikhuvud där nosryggen kunde 
vara mer välvd. 
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Ögon Manke 
Ögonen skall vara mandelformade. 
Uttrycket skall avspegla godmodighet 
och ett uppenbart skarpsinne. Ögonen 
skall ligga djupt och vara mörkt 
bärnstens- till djupt kastanjefärgade. 
Ögonkanterna skall vara välutvecklade, 
gråsvarta och fullständigt sluta om 
ögongloberna. 

Manken skall vara välutvecklad. 
 
Rygg 
Ryggen skall vara kort och stram. 

 
Ländparti 
Ländpartiet skall vara kort och tämligen 
brett. Det skall vara måttligt välvt. 

 

Öron Kors 
Öronen skall vara högt och brett 
ansatta. De skall smalna av betydligt 
neråt och vara måttligt avrundade i 
spetsarna. Öronen skall nå till två 
tredjedelar av kindpartiet och ligga väl 
an mot huvudet. 

 
HALS 
Halsen skall vara medellång med välut- 
vecklad muskulatur. Den skall ändå 
vara torr och bäras stolt. Nacken skall 
vara måttligt välvd. 

 
KROPP 

 
Överlinje 
Rygglinjen skall vara sluttande. 

Korset skall vara måttligt sluttande, 
tillräckligt brett och ändamålsenligt långt. 

 
Bröstkorg 
Bröstkorgen skall framifrån sett bilda en 
lätt lyrform med skulderbladen. 
Bröstkorgen skall vara oval och dess 
bredd vara proportionerlig till kroppen. 
Bröstkorgen skall nå åtminstone ner till 
armbågen. Förbröstet skall vara välut- 
vecklat. Bröstbensspetsen skall vara 
tydligt framträdande från sidan sett. 
Bröstkorgen bildas av de välvda revbenen 
som skall vara harmoniskt fördelade 
utmed bröstkorgens hela längd. 

 
 
 
 
 

 
Utmärkt hane med fina proportioner. Utmärkt huvud med typisk kantighet. Utmärkt överlinje. 

Välkroppad men kunde vara bättre vinklad runt om. Trelagerspäls. En fin rasrepresentant. 
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Underlinje BAKSTÄLL: 
Buken skall vara något uppdragen för 
att möjliggöra fria rörelser. 

 
Svans 
Korsbenet skall vara ställt så att 
muskulaturen inte inverkar på hur 
svansen bärs. Svansen skall bäras 
vågrätt eller endast lätt höjd. Den 
skall vara så ansatt att den bildar en 
förlängning av rygglinjen. Den skall 
vara medelgrov och kuperas i 
hemlandet med tre femtedelar. 

 
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I 
SVERIGE. 

 

EXTREMITETER: 
 

FRAMSTÄLL: 
 

Skulderblad 
Skulderbladen skall synas väl under  
den välutvecklade muskulaturen. De 
skall vara ordentligt snedställda och 
bilda en trubbig vinkel mot överarmarna. 

 
Armbåge 
Armbågarna skall vara fasta och ligga 
väl an mot kroppen genom god 

Bäckenet skall var tillräckligt långt. 
 

Lår 
Låret skall vara brett med välutvecklad 
muskulatur. 

 
Underben 
Underbenen skall vara snett riktade bakåt 
och ha den korrekta vinkel som möjliggör 
flytande rörelser. 

 
Has 
Hasorna skall inte vara för höga. De skall 
vara torra med långa, bara måttligt 
framträdande hälben. 

 
Mellanfot 
Mellanfötterna skall vara nästan lodräta, 
korta och tillräckligt kraftiga. 

 
Baktassar 
Se framtassar. Sporrar får inte finnas. 

 

RÖRELSER: 
Rörelserna skall vara parallella och 
fullkomligt regelbundna i såväl skritt som 
trav. Rygglinjen skall därvid förbli nästan 
orörlig. 

muskulatur. PÄLS: 
Pälsstruktur 

Underarm 
Underarmarna skall vara lodräta och 

Pälsen skall bestå av tre olika pälsstrukturer: 

raka med uttalad, torr muskulatur. a)  Den mjuka, täta underullen som skall 
 vara 1,5 cm lång och hindra    

Mellanhand 
Mellanhänderna skall vara tämligen 
korta, nästan lodräta och, från sidan 
sedda, endast måttligt vinklade framåt. 

 
Framtassar 
Framtassarna skall vara trubbigt sked-
formade med väl välvda och tätt slutna 
slutna tår. De kraftiga klorna skall vara 
mörkgrå till svarta. Trampdynorna skall  
vara tjocka, kraftiga och helt pigmente- 
rade. En märklig, förtvinad rest av sim- 
hud kan förekomma mellan tårna. 

väta att tränga igenom. På sommaren 
fälls den nästan helt. 
b) Täckhåren som skall vara 3 - 4 cm långa. 
De skall vara synnerligen hårda och grova 
och ligga väl an. 
c) Längre stickelhår som skall vara 5 - 7 cm  
långt och särdeles hårt och rakt. Det skall 
finnas på framför allt förbröstet, ryggen, 
skuldrorna och i ljumskarna. 
 
På extremiteterna skall pälsen vara 
kortare och grov på framsidorna och 
längre på baksidorna och bilda s.k. 
benhår. Svansen skall inte ha s.k. borst 
på undersidan. 
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På underkäken och läpparna skall det 
finnas längre och mjukare päls som 
skall bilda det för denna ras så typiska 
skägget. 

 
Ögonbrynen skall vara markanta och 
riktade snett uppåt. 

 
Pannan, hjässan och kinderna skall ha 
kort och grov päls. Öronen skall ha 
kort, slät och mjuk, tätt åtliggande 
päls. 

Färg 
Tillåtna färgerna är: 
- mörkskimmel med eller utan bruna 

fläckar, 
- brun med melerade tecken på 

förbröstet och på den nedre delen 
av frambenen, 

- brun utan några större tecken. 

 
 
 

 

 
Tilltalande typ och helhet, fina proportioner, har ett typiskt huvud som ger ett kantigt intryck. Utmärkt 
hals och överlinje. Kunde vara bättre vinklad både fram och bak. Typisk tredubbel päls. 

 
 
 
 

Storlek/vikt: 
 

Mankhöjd 
Hanhund 60-66 cm 
Tik 58-62 cm 

 
Vikt 
Hanhund minst 28 kg, högst 34 kg 
Tik minst 22 kg, högst 28 kg 
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Fel Nota bene 
Varje avvikelse från standarden är fel 
och skall bedömas i förhållande till 
graden av avvikelse. 

 
- Kort, kilformat eller runt huvud 
- Utstående ögon 

Hund får ej prisbelönas om den är 
aggressiv eller har anatomiska 
defekter som menligt kan påverka dess 
hälsa och sundhet. 

- För lågt ansatta eller för långa öron Testiklar 
- Kort, för kraftig hals med löst skinn Hos hanhundar måste båda testiklarna 
- Otillräckligt utvecklat förbröst 
- Ringa markerat bröstben 
- Obetydlig manke 
- Oriktigt förhållande mellan 

kroppslängd och mankhöjd 
- Brant kors 
- Platta tassar eller hartassar 
- För tunn och mjuk päls; för kort 

eller för lång päls 
- Ringa framträdande skägg och 

ögonbryn 
- Pigmentförluster 
- Övervägande vit päls (skäck är inte 

tillåtet) 
- Övriga ögonfärger än de i 

standarden angivna 
- För mycket päls på tassarna. 

vara fullt utvecklade och normalt 
belägna i pungen. 

 
 
 
 
 

 
Bra proportioner i huvudet, något ljusa ögon. Även här skulle framstället vara bättre vinklat. 
Utmärkt päls. 
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 Typiskt huvud som avspeglar godmodighet.  

 
 

 
Välskuret huvud med fint uttryck. 
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