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Historiskt har pražský krysařík varit känd i Tjeckien sedan långt
tillbaka. På grund av rasens ringa storlek, snabba rörelser och välutvecklade luktsinne användes den för bekämpning av råttor (därav
namnet krysařík, dvs. ”råtthund”). Dessa egenskaper förvärvades
under rasens långa historia. Denna livliga lilla hund sågs ofta vid
de tjeckiska kungarnas gästabud i Pragborgen. Rasen var sällskapshund hos den böhmiska aristokratin och de böhmiska kungarna
lär ha skänkt hundarna som gåva till andra hov i Europa. Senare
kom rasen att innehas även av vanliga medborgare. Sökandet efter
historiska fakta har resulterat i bevis för att rasen verkligen har sitt
ursprung i Böhmen och kan spåras till den tjeckiska nationens
tidiga historia. År 1980 återupptogs aveln av rasen med framgång.
Pražský krysařík är återigen en omtyckt sällskapshund som även
ökar i popularitet i många andra länder runt om i världen.

Helhetsintryck

Pražský krysařík skall vara liten och nästan kvadratisk med kompakt
kroppsbyggnad och slät eller medellång päls. Trots sin ringa storlek
skall den vara mycket rörlig, uppmärksam och livlig. Könsprägeln
skall vara tydlig.

Viktiga
måttförhållanden

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd (mätt från skulderled till sittbensknöl) skall vara 1:1,05. Tikar kan vara något
längre.
Bröstdjupet skall idealiskt utgöra 50 % av mankhöjden.
Skallens skall vara lika bred som lång. Bredden får inte överstiga
längden.
Nospartiets längd skall utgöra mellan en tredjedel och hälften av
huvudets längd.
Dessa mått och proportioner skall ses som idealvärden, helhetsintrycket är alltid viktigast.

Uppförande/karaktär

Pražský krysařík är mild, vänlig och nyfiken. Den är mycket kvick
i vändningarna och rör sig väl och stadigt. Mot familjen är den
mycket vänskaplig och tillgiven. Mot främmande människor är
den något avvaktande. Den är uppskattad för sin naturliga elegans
och karaktär.

Huvud
Skallparti
Skalle

Skallen, sedd i profil, skall vara rundad och inte parallell med
nosryggen. Nackknölen skall vara tydlig. Ögonen skall vara brett
ansatta. Huden på skallpartiet skall inte ha några veck och pälsen
skall vara kort och fin.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara fullt pigmenterad och färgen skall harmoniera
med pälsfärgen.

Nosparti

Nospartiet skall avsmalna mot nosspetsen.

Läppar

Läpparna skall vara åtliggande och strama. Mungiporna skall vara
slutna. Läppränderna skall vara fullt pigmenterade och färgen skall
harmoniera med pälsfärgen.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara starka. Bettet skall vara ett jämnt saxbett. Ett
fulltaligt bett är önskvärt.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, runda, inte överdrivet framträdande
och sitta brett isär. De skall vara mörka, färgen skall harmoniera
med pälsfärgen. Ögonkanterna skall sluta tätt an och vara väl
pigmenterade.

Öron

Öronen skall vara placerade bak på skallen. De skall vara trekantiga,
styva och naturligt upprättstående. Öronen skall bäras i en mjuk
vinkel utåt sidorna.

Hals

Halsen skall vara ädelt böjd och tillräckligt lång. Den skall harmoniera med huvudet och kroppen och vara utan löst halsskinn.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara stram och rak.

Manke

Manken skall vara något markerad.

Rygg

Ryggen skall vara kort, plan och stram.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort, med stram anslutning till ryggen.

Kors

Korset skall vara mjukt sluttande och tillräckligt långt.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara oval i genomskärning. Dess djup skall
motsvara 45–50 % av mankhöjden.

Underlinje och buk
Svans

Buken skall vara lätt uppdragen. Mellan buk och länd skall
ljumskarna tydligt ingå in i flankerna.
Svansen skall vara ansatt i höjd med ryggen och nå som längst till
hasorna, Den skall vara stram och avsmalna mot spetsen. Svansen
skall bäras rakt eller med sista hälften något uppåtsvängd. När
hunden är i rörelse kan svansen bäras högre och bilda en halvcirkel
ovanför ryggen. I hemlandet förekommer det att svansen kuperas.
Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Sett framifrån skall frambenen vara raka och parallella och inte
för brett ställda.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara väl musklade och ligga fast an mot bröstkorgen.

Överarm

Överarmarna skall vara raka och musklade.

Armbåge

Armbågarna skall ligga an mot kroppen och varken vara utåt- eller
inåtvridna.

Underarm

Frambenen skall vara raka och lagom kraftiga.

Mellanhand

Mellanhänderna skall framifrån sett jämnt övergå i frambenen. De
skall vara starka och från sidan sett svagt snedställda.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda och fasta med väl välvda och tätt
knutna tår. Klorna skall vara mörka.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall ha välutvecklad muskulatur. Sett från sidan skall
det vara tillräckligt välvinklat. Bakifrån sett skall det vara stadigt
med parallella och inte för brett ställda bakben.

Lår

Låren skall vara lagom musklade.

Knäled

Knälederna skall vara välvinklade.

Underben

Underbenen skall vara proportionerligt musklade.

Has/Hasled

Haslederna skall vara välvinklade.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara starka och raka.

Baktassar

Baktassarna skall vara svagt ovala och fasta med väl välvda och tätt
knutna tår. Klorna skall vara mörka.

Rörelser

Balanserade vinklar i fram- och bakställ skall ge regelbundna,
flytande, parallella, lätta och marktäckande rörelser. Tassarna får
inte släpa.

Hud

Huden skall vara oöm, stark och stram och ligga tätt an mot
kroppen. Hudens pigmentering skall harmoniera med pälsfärgen.

Päls
Pälsstruktur

Kort päls: Pälsen skall vara kort, glänsande och slätt liggande intill
kroppen. Den skall vara tät och inte ha hårlösa ställen. På huvudet
är pälsen vanligen kortare och inte lika tät som på kroppen.
Medellång päls: Pälsen skall vara medellång med fransar på öronen,
benen och svansen samt knappt märkbart längre behåring i bringan.

Färg

Svart, brun eller blå med tanteckning, inkluderat dessa färgers
urblekta varianter (i alla nyanser, från mycket bleka till mycket
fylliga). Urblekt gult (med blekt pigment) och rött i alla fylliga
nyanser, dessa har inte tanteckning. Svart-merle med tanteckning
och brun-merle med tanteckning.
Tantecknen skall helst vara djupt rödaktigt tanfärgade, utom hos
blå varianter där tanfärgen är blekare i överenstämmelse med den
genetiska färguppsättningen. Tantecknen skall finnas ovanför
ögonen, på kinderna, bröstet, handlovarna, tassarna, insidan av
bakbenen och under svansroten. På bringan skall tecknen forma
två likadana och avgränsade trekanter.
Pigmenteringen på nosen samt ögon- och läppkanterna skall överensstämma med pälsfärgen, men mörkare pigmentering föredras.

Storlek/vikt
Mankhöjd
Fel

Mankhöjd:
Vikt:		

21–23 cm (tolerans +/- 1 cm)
idealvikt cirka 2,6 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.
•
•
•
•
•
•
•

Lång kropp med korta ben.
Smal eller otillräckligt välvd skalle.
Opigmenterad nostryffel.
Asymmetriskt bett.
Avsaknad av en framtand.
Lätt välvd rygg och länd, svankrygg.
Svansen ständigt upprullad, eller liggande mot ena sidan; lågt
ansatt svans.
• Lätt utåt- eller inåtvridna tassar.

• Utbredda och otillräckligt avgränsade tantecken på huvud,
buk och bringa.
• Svarta hårstrån i tantecknen.
• Stor vit fläck i bringan (större än 1 cm2).
• Vita fläckar på tårna
• Förekomsten av upp till 50 % blå ögonfärg hos
merletecknade individer.
• Mankhöjd över 24 cm eller under 20 cm.
Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Öppen fontanell.
• Äppelformat huvud; för kort nosparti.
• Överbett.
• Avsaknad av fler än fyra tänder (utom P1 och M3); avsaknad
av två eller flera framtänder.
• Blå eller rovfågelsfärgade (mycket blekt gula) ögon.
• Hängöron.
• Kraftigt välvd rygg och länd (karprygg).
• Hårlösa fläckar någonstans på kroppen.
• Avsaknad av tantecken på huvudet hos tantecknade
individer.
• Utbrett vitt tecken i bringan, större än 2 cm2, och vita
tecken på kropp eller extremiteter.
• Utbredda svarta hårstrån som täcker och fördunklar
tantecknen.
• Förekomsten av över 50 % blå ögonfärg hos merletecknade
individer.
• Mankhöjd över 26 cm eller under 18 cm.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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