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   GRUPPE:   3 
   FCIs RASENR.: 246 
   av 19.02.96 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR CESKY TERRIER  
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Tsjekkia 

Helhetsinntrykk 
 

Rektangulær, kortbent, langhåret, velbygget og muskuløs 
terrier med middels store hengeører. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Avbalansert, ikke aggressiv, vennlig og livlig, lett å trene. Noe 
reservert overfor fremmede, rolig og vennlig gemytt. 
 

Hode: Formet som en lang og stump, ikke for bred kile. Panneflaten 
dannner en tydelig vinkel med neseryggen. 
 

Skalle: Ikke for bred mellom ørene, moderat avtagende mot øye-
brynsbuene. Nakkeknølen føles tydelig; moderate 
kinnbensbuer. Ubetydelig midtfure. 
 

Stopp: Tydelig, men ikke dyp. 
 

Ansiktsregion:  
 

Nesebrusk: Stor og mørk. Sort hos gråblå; leverfarvet hos lyst kaffebrune.  
 

Neserygg: Rett. 
 

Lepper: Forholdsvis kjøttfulle, stramme. 
 

Kjever/tenner: Kraftige kjever. Sakse- eller tangbitt, komplett tannsett 
(trekkes ikke for manglende M3). Sterke, jevne og 
velplasserte tenner. 
 

Kinn: Moderat utviklet. 
 

Øyne: Middels store, noe dyptliggende, vennlig uttrykk. Godt dekket 
av overhengende øyebryn. Brune eller mørk brune hos 
gråblå; lys brune hos lyst kaffefargede. Øyelokkene sorte hos 
gråblå; leverfarget hos lyst kaffefargede. 
 

Ører: Middels store, hengende tett slik at øreåpningene dekkes. 
Forholdsvis høyt ansatte, hengende tett inntil kinnene. 
Trekantede, med den korte siden ved ørebretten. 
 

Hals: Middels lang, ganske kraftig, skrått båret. Strupehuden er 
noe løs, men uten at det dannes løs hudfold. 
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Forlemmer:  

 
Helhetsinntrykk: Rette forben, god benstamme og parallelle. 

 
Skulder: Muskuløs. 

 
Albue: Noe løs, men ikke inn- eller utoverdreid. 

 
Poter: Store, velvede og med sterke klør. Kraftige og tykke 

tredeputer. 
 

Kropp: Rektangulær. 
 

Overlinje: Ikke helt rett, lenden og krysset svakt velvet. 
 

Manke: Ikke utpreget, høyt ansatt hals. 
 

Rygg: Middels lang, kraftig. 
 

Lend: Forholdsvis lang, muskuløs, bred og svakt velvet. 
 

Kryss: Godt utviklet, muskuløs, moderat avfallende. Hoftebenet ofte 
en aning høyere enn manken. 
 

Bryst: Buede ribber. Brystkurven snarere sylindrisk enn dyp. 
 

Underlinje/buk: Temmelig rommelig, svakt opptrukket. Godt utfylte flanker. 
 

Hale: Ideell lengde ca. 18-20 cm. Forholdsvis kraftig og lavt ansatt. 
I ro bæres hengende eller litt oppover i spissen; når hunden 
er oppmerksom bæres den sabelformet vannrett eller noe 
høyere. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Parallelle, kraftige, velvinklete og meget muskuløse. 
 

Underlår: Korte. 
 

Haser: Kraftige, relativt høyt plassert. 
 

Poter: Mindre enn forpotene. 
 

Bevegelser: 
 

Frie, utholdende, effektive og jordvinnende. Galoppen noe 
langsom, men utholdende. Fremoverrettede forbens-
bevegelser. 
 

Hud: 
 

Fast, tykk, uten rynker og løs halshud, pigmentert. 
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Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Langt, fint men fast, lett bølget, silkeglinsende, ikke 
overdrevent. Klippes. På forreste del av hodet klippes ikke 
håret og danner derfor bart og markerte øyebryn. Ben, bryst 
og buk blir heller ikke klippet. I utstillingskondisjon skal pelsen 
på halsens overside, skulderen og ryggen være høyst 1-1,5 
cm lang; kortere på siden av kroppen og på halen; meget kort 
på ørene, kinnene, undersiden av halsen, albuene, lårene og 
under halen. Overgangen mellom klippede og uklippede 
partier må være jevn og tiltalende. 
 

Farge: 
 

To grunnfarger: gråblå (blir født sorte); lyst kaffebrune (født 
sjokoladebrune). Hos begge fargevarianter er gule, grå eller 
hvite tegninger tillatt. Disse forekommer på kinn og skjegg, 
hals, bryst, buk, på bena og under halen. Hvit halespiss eller 
hvit halskrave kan forekomme. Grunnfargen må imidlertid 
alltid dominere. 
 

Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde:   25-32 cm 
 

Idealmål:   hannhunder tisper 
Mankehøyde 29 cm 27 cm 
Hodelengde 21 cm 20 cm 
Skallebredde 10 cm   9 cm 
Brystomfang 45 cm 44 cm 
Kroppslengde 43 cm 40 cm 
 

Vekt: Ikke under 6 kg eller over 10 kg. 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
 
Feil: 
-Dårlig benstamme 
- Nesebrusk av annen farge enn den standarden tillater 
- Svak, kort eller snipete snute, tenner ikke kraftige nok. 
- Mangel av 1 fortann, feilstilt hjørnetann. 
- For store eller utstående øyne. 
- For store eller for små ører, eller av annen form eller båret 
  på annen måte enn beskrevet i standarden. 
- For lang, for kort eller for svai rygg. 
- Krumme forben, ukorrekt front. 
- For fin eller for stri pels. 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

- Mangel av mer enn 4 tenner totalt; mangel av 2 eller flere  
  fortenner. Hjørnetann vridd utover. Over- eller underbitt. 
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- Entropion eller ektropion. 
- Brystomfang mer enn 50 cm. 
- Krøllet hale eller båret over ryggen. 
- Uregelmessige, rykkende eller støtvise bevegelser (scottie   
   cramp». 
- Tigret lang pels hos hunder eldre enn 2 år. 
- Grov eller krøllet bomullsaktig pels. 
- Mer enn 20% hvite tegninger, hvit tegning i pannen. 
- Mer enn 10 kg eller mindre enn 6 kg. 
- Engstelig, nervøs, aggressiv. 

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 

Norsk Kennel Klub, 11. desember 1997 
 


