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TŠEHHOSLOVAKKIA HUNTKOER
( eskoslovenský Vl iak)
TÕLGE: Pr Christel Spanikova, korrigeerinud
Hinckeldeyn ja Dr J-M. Paschoud (saksa keelde).

Harry

PÄRITOLU: Endine Tšehhoslovakkia Vabariik.
EESTKOSTE : Slovaki Vabariik.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
03.09.1999.
KASUTUS: Teenistuskoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1
Lamba- ja karjakoerad (v.a. šveitsi alpi karjakoerad)
Alarühm 1
Lambakoerad.
Töökatsetega.
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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE:
Aastal 1955 võeti omaaegses SSR-s ette bioloogilise
katsena saksa lambakoera ja karpaatide hundi ristamine.
Katsete tulemusel selgus, et nii paaritustest isane koer x
emahunt kui ka isahunt x emane koer sündisid
paljunemisvõimelised ristandid. Valdav enamus ristamise
produktidest
sobisid
geneetilises
mõttes
ka
edasiaretamiseks. Aastaks 1965, kui olid lõpetatud
katsetused, töötati kogu projekt ümber suunitlusega
arendada välja uus tõug, mis ühendaks endas huntide
kasulikud omadused ja koerte vajalikud omadused. 1982.
aastal tunnistati tšehhoslovakkia huntkoer omaaegse
SSR aretusühingu komisjoni poolt rahvuslikuks tõuks.
ÜLDMULJE :
Tugeva konstitutsioonitüübiga, keskmisest kõrgem ja
nelinurkse formaadiga koer. On oma kehaehituselt,
liikumiselt, karvkattelt, karvavärvilt ja maskilt sarnane
hundile.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Kerepikkus : turjakõrgus = 10 : 9.
Koonu pikkus : koljuosa pikkus
= 1 : 1,5.
KÄITUMINE / ISELOOM :
Temperamentne,
väga
aktiivne,
vastupidav,
õppimisvõimeline, kiire reageerimisega, julge ja vapper.
Umbusklik. Oma peremehe suhtes näitab üles erakordset
truudust. Ilmastikule vastupidav. Mitmekülgselt kasutatav.
PEA :
Sümmeetriline; heade lihastega; moodustab nii küljelt kui
pealtpoolt vaadates tömbi kiilu. Selgelt sugupoolele omase
kujuga.
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PEAPIIRKOND :
Kolju : Nii küljelt kui eestvaates on tuntav kerge
laubakumerus. Ilma märgatava otsmikuvaota. Kuklakühm
on hästi selgelt nähtav.
Üleminek laubalt koonule : Mõõdukalt väljendunud.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Ovaalse kujuga; must.
Koon : Kuiv, mitte eriti lai; ninaselg on sirge.
Mokad : Tihedalt liibuvad, suunurk on suletud.
Mokaservad on mustad.
Lõuad / Hambad : Lõuad on tugevad ja sümmeetrilised.
Hästi arenenud hambad, eriti kihvad. Täiskomplektne 42
hambaga kääritaolise või otsehambumusega hammastik.
Korrapäraselt asetsevad hambad.
Põsed : Kuivad, piisavalt lihaselised, kuid mitte
väljapungituvad.
Silmad : Väikesed, viltuse asetusega; merevaigu-värvi.
Hästi liibuvate silmalaugudega.
Kõrvad : Püstised, õhukesed, kolmnurga kujulised,
lühikesed (s.t mitte pikemad kui 1/6 turjakõrgusest);
kõrvatüve välimised servad ja silma välisnurgad asuvad
ühel joonel. Kõrvatipust tõmmatav mõtteline sirgjoon
kulgeb pea telgjoonega paralleelselt.
KAEL :
Kuiv, hästi lihaseline, rahulikus olekus asetseb
horisontaaljoone suhtes 40º nurga all. Kael peab olema nii
pikk, et nina ulatuks vaevata maha.
KERE :
Ülajoon : Kaelast kerele üleminek on sujuv; veidi laskuv.
Turi : Hästi lihaseline; esileulatuv, samas ei tohi selle
esiletulek aga rikkuda ülajoone sujuvust.
Selg : Tugev ja sirge.
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Nimme (lanne) : Lühike, hästi lihaseline, mitte lai, veidi
laskuv.
Laudjas : Lühike, hästi lihaseline, mitte lai, veidi laskuv.
Rind : Sümmeetriline, hästi lihaseline, mahukas,
pirnikujulise läbilõikega kitsenedes rinnakuluu suunas.
Rinna sügavus ei ulatu küünarnukkideni. Rinnakuluu ei
ulatu õlaliigestest ettepoole.
Alajoon ja kõht : Trimmis kõhusein, üles tõmmatud.
Kergelt sissetõmmatud kubemed.
SABA :
Kõrge asetusega, sirgelt alla rippuv. Tavaliselt võib
erutuse korral ka kaarjalt kõrgemale tõusta.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED :
Esijalad on sirged, tugevad, kuivad ja kitsa seisuga ning
veidi välja pööratud käppadega.
Õlad : Labaluud on eest suhteliselt laia asetusega, hästi
lihastega kaetud. Moodustavad horisontaaltasandiga
umbes 65º nurga.
Õlavarred : Hästi lihaselised; moodustavad labaluudega
nurga, mis jääb 120º ja 130º vahele.
Küünarnukid : Hästi liibuvad, mitte sissepoole ega välja
pööratud; hästi arenenud, väga liikuvad. Õlavars ja
küünarvars moodustavad omavahel umbes 150º nurga.
Küünarvarred : Pikad, kuivad ja sirged. Küünarvarre ja
kämbla pikkused kokku moodustavad 55% turjakõrgusest.
Randmeliigesed : Tugevad, väga liikuvad.
Kämblad : Pikad; asetsevad aluspinna suhtes vähemalt
75º nurga all. Liikumisel kergelt vetruvad.
Esikäpad : Suured; veidi väljapoole pööratud; pikkade
kumerate varvastega ja tugevate tumedate küüntega.
Hästi arenenud, elastsed, tumedad käpapadjandid.
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TAGAJÄSEMED :
Jõulised. Tagajalgade seis on paralleelne. Päranukkidest
alla tõmmatud mõtteline sirgjoon kulgeb läbi kannaliigese
telje. Lisavarbad on ebasoovitavad ja need tuleb
eemaldada.
Reied : Pikad, hästi lihaselised; moodustavad
vaagnaluudega umbes 80º nurga. Puusaliiges on stabiilne
ja hästi liikuv.
Põlved : Tugevad, hästi liikuvad.
Sääred : Pikad, kuivad, hästi lihaselised; moodustavad
pöidadega umbes 130º nurga.
Kannaliigesed : Kuivad, tugevad, hästi liikuvad.
Pöiad : Pikad, kuivad, aluspinna suhtes peaaegu püstise
asendiga.
Tagakäpad : Piklikud, tumedate küüntega kumerad
varbad. Hästi arenenud varbapadjandid.
LIIKUMINE :
Harmooniline, sujuv, mahuka sammuga traav, kusjuures
jalad libisevad edasi võimalikult maapinna lähedal
püsides. Pea ja kael laskuvad kuni horisontaalse asendini.
Sammu liikumisel küliskäik.
NAHK :
Elastne, trimmis, ilma voltideta; pigmenteerumata.
KARVKATE
KARV:
Sirge, tihedalt liibuv. Talve- ja suvekarvastik on omavahel
täiesti erinevad. Talvel on tavaliselt valdav alusvill, mis
koos karmi kattekarvaga kogu keha katva karvkatte
moodustab.
Oluline on, et karv kataks kõhtu, reite
sisekülgi, munandikotti, kõrvalehe sisekülgi ja varvaste
vahesid. Kael on hästi tiheda karvaga kaetud.
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VÄRVUS :
Kollakashallist hõbehallini koos iseloomuliku heleda
maskiga. Heledam on karv ka kaela alapoolel ja rinna ees.
Lubatud on samuti tumehall värvus koos heleda maskiga.
SUURUS JA KEHAKAAL :
vähemalt 65cm,
Turjakõrgus : isased
emased vähemalt 60cm.
Kehakaal :
isased
vähemalt 26 kg,
emased vähemalt 20 kg.
VEAD:
Igat kõrvalekallet eeltoodud punktidest tuleb käsitleda
veana, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest.
Raske või kerge pea.
Lame laup.
Kahe P1 (esimesed eespurihambad) puudumine või
kummagi M3 (kolmandad purihambad) puudumine ei
loeta veaks. Kui lisaks kahele P1 –le puudub ka üks M3
või lisaks kahele M3 -le puudub üks P1, on tegemist
veaga.
Tumepruunid, mustad või erinevat värvi silmad.
Jämedakoelised, kõrgel või madalal asetsevad kõrvad.
Rahulikus olekus kõrgel asetsev kael; seismisel
madalale hoiduv kael.
Puudulikult väljendunud turi.
Ebatüüpiline seljajoon.
Pikk laudjas.
Pikk, madala asetusega ja ebakorrektselt kantud saba.
Liiga vähe või ülemäära nurgitunud esijäsemed.
Nõrgad randmeliigesed.
Liiga vähe või ülemäära nurgitunud tagajäsemed,
ebapiisavad lihased.
Puudulikult väljendunud mask.
Lühike, “lainetav” liikumine.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Proportsioonidest kõrvalekaldumine.
Käitumise- ja iseloomuvead.
Ebatüüpiline pea.
Hammaste puudumine (välja arvatud 2 P1 ja M3, vaata
vigade kohalt). Ebakorrapärane hambumuse joon.
Ebatüüpiline silmade kuju ja suurus.
Ebatüüpiline kõrvatüvi ja kõrvade kuju.
Kaelalott
Tugevalt laskuv laudjas.
Ebatüüpiline rinnakorv.
Ebatüüpiline sabatüvi ja saba asetus.
Väär ja ebatüüpiline esijalgade seis.
Turritav ja ebatüüpiline karv.
Standardis nimetatust erinev karvavärvus.
Lõdvad sidemed.
Ebatüüpiline liikumine.

N.B. : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge
saksakeelsest originaalist, august 2003
heaks kiidetud EKL juhatuses 17.06.2004 protokoll nr 6
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