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TÕLGE: Ing. K. Bechov ja R. Binder-Gresly.
PÄRITOLUMAA: Tšehhi vabariik.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 11.03.1997.
KASUTUS: Varem kasutati seda tõugu terjereid rebaste ja mäkrade
püüdmiseks, tänapäeval on ta pigem maja- ja seltsikoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 2: Madalajalgsed terjerid.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Tšehhi terjer on isase Sealyhami terjeri ja emase Šoti terjeri järeltulija.
Eesmärgiks oli aretada kerge, madalajalgne, hea pigmentatsiooniga
jahiterjer, kellel on praktilised rippuvad kõrvad, keda on kerge
hooldada ning koolitada. 1949. aastal hakkas Prahast pärit Frantisek
Horak tegelema selle tõu aretusega pannes paika tõu tunnused. 1959.
aastal oli see tõug esimest korda esindatud näitusel ning FCI tunnustas
tõugu aastal 1963.
ÜLDMULJE:
Madalajalgne, pikakarvaline, hea kehaehitusega ning hea lihastikuga
terjer, üsna väikeste longus kõrvadega ning ruutja kerekujuga.
IDEAALSED MÕÕDUD:
Isased
Turja kõrgus:
29 cm
Kolju pikkus:
21 cm
Kolju laius:
10 cm
Rindkere ümbermõõt (küünarnukkide tagant): 45 cm
Kere pikkus:
43 cm
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Emased
27 cm
20 cm
9 cm
44 cm
40cm
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Tasakaalukas, mitte agressiivne, meeldiv ja rõõmsameelne seltsiline,
hästi treenitav. Võõraste suhtes üsna reserveeritud. Rahuliku ja lahke
iseloomuga.
PEA:
Kujult pika, tömbi, ent mitte liiga laia kiilu kujuline. Üleminek
otsmikult koonuseljale on selgelt märgatav.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kõrvade vahelt mitte liiga lai ning kitseneb järk-järgult
kulmukaarte suunas. Kuklakühm on kergesti tuntav. Põsesarnad
mõõdukalt esiletungivad. Laubavolt on vaid õrnalt märgatav.
Üleminek laubalt koonule: Mitte rõhutatud, ent märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Tume ja hästi arenenud. Hallikassinise karvkattega terjeri
puhul peab olema must ning heleda kohvi värvi terjerite puhul pruun.
Koonuselg: Sirge.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Käärhambumus või tasahambumus.
Täielik hambumine (2 M3 hamba puudumine alumises lõualuus ei ole
karistatav). Hambad on tugevad, ühtlase asetusega ning väljuvad
lõualuust otse.
Huuled: Üsna paksud, korralikult liibuvad.
Põsed: Põsesarnad ei ole liiga esiletungivad.
Silmad: Keskmise suurusega, sügava asetusega, sõbraliku ilmega.
Kulmud langevad silmadele. Pruunid või tumepruunid hallikas-sinise
karvaga koerte puhul. Helepruunid heleda kohvi värvi koerte puhul.
Silmalaud hallikas-siniste koerte puhul mustad, heleda kohvi värvi
koertel maksavärvi.
Kõrvad: Keskmise suurusega, langevad nii, et katavad kõrvasuudme.
Üsna kõrge asetusega, langevad tihedalt põskede lähedal. Kolmnurkse
kujuga. Kolmnurga lühem külg on kõrva murdekoht.
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KAEL:
Keskmise pikkusega, üsna tugev, hoitakse kergelt kaldus. Nahk kaelal
on üsna lõtv, ent ei moodusta volti.
KERE:
Ristkülikukujuline.
Ülajoon: Ei ole sirge, sest nimme ja kereosa on alati mõõdukalt
kaarjas.
Turi: Mitte väga selgelt väljendunud. Kael on üsna kõrge asetusega.
Selg: Tugev ja keskmise pikkusega.
Nimme: Üsna pikk, lihaseline, lai ning pisut ümar.
Laudjas: Hästi arenenud, lihaseline. Vaagen mõõduka kaldega.
Puusaluud asuvad sageli turjast kõrgemal.
Rind: Pigem silindriline kui sügav, hästi kaarduvate roietega.
Kõht: Massiivne ja kergelt tõusva joonega. Hästi täidetud küljed.
SABA:
Saba ideaalne pikkus on 18-20 cm. Saba on üsna tugev ning madala
asetusega.
Puhkeasendis ripub allapoole või on kerge kõverusega otsas,
valvelolekus on saba saablikujuliselt horisontaalasendis või kõrgemal.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED: Esijalad peavad olema sirged, hea luustikuga ja
paralleelsed.
Õlad: Lihaselised.
Küünarliigesed: Suhteliselt lõdvad, ent ei sisse- ega väljapoole
pööratud.
Esikäpad: Suured. Hästi kaardunud varbad ja tugevad küüned.
Padjandid hästi arenenud ja paksud.
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TAGAJÄSEMED: Tagajäsemed on tugevad, paralleelsed, hästi
nurgitunud ning lihaselised.
Reie alaosa: Lühike.
Kannaliigesed: Suhteliselt kõrge asetusega, hästi arenenud.
Tagakäpad: Väiksemad kui esikäpad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba, vastupidav, jõuline, tugeva tõukejõuga. Galopp on üsna
aeglane, ent vastupidav. Esijalad sirutuvad otse suunaga ettepoole.
NAHK:
Tugev, paks, ilma kortsude ja kaelavoldita. Pigmenteerunud.
KARVKATE
TEKSTUUR: Pikk, peenike, ent tugev karv. Pisut laines, siidise
läikega. Mitte liiga korrastatud. Tšehhi terjeri karva pügatakse
kääridega (clipping). Otsmiku piirkonnas karva ei lõigata ja nii
moodustuvad kulmud ja habe. Jalgade allosas, rindmiku all ja kõhu
peal samuti karva ei lõigata. Näitusevormis koeral ei tohi karv kaela
ülaosas, õlgadel ning seljal olla pikem kui 1-1,5 cm. Karv peab olema
lühem kere külgedel ning sabal ning üsna lühike kõrvadel, põskedel,
kaela alumises osas, küünarnukkidel, reitel ning päraku ümbruses.
Üleminek pügatud ja pügamata piirkondade vahel peab olema silmale
ilus vaadata ja mitte kunagi järsk.
VÄRVUS:
Tšehhi terjereid on kahe erineva värvusega:
- hallikas-sinine (kutsikad sünnivad mustana),
- hele kohvipruun (kutsikad sünnivad šokolaadipruunina).
Mõlema värvuse puhul on kollased, hallid või valged märgid lubatud
pea peal (habe, põsed), kaelal, rinnal, kõhul, jäsemetel ning päraku
ümbruses. Mõnikord esineb ka valge krae või valge sabaots. Põhitoon
peab siiski alati olema domineeriv.
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KÕRGUS JA KAAL
:
Turja kõrgus 25-32 cm. Isase ideaalne kõrgus 29 cm, emase ideaalne
kõrgus 27 cm.
Kaal mitte vähem kui 6 kg ning mitte rohkem kui 10 kg.
VEAD
:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest
ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades.
• Nõrk kehaehitus.
• Ajutine nina pigmentatsiooni puudumine (lumenina).
• Nõrk, lühike või väga terav koon, nõrgalt arenenud hambad.
• Ühe (1) lõikehamba puudumine.
• Liiga suured või pungis silmad.
• Liiga suured või liiga väiksed kõrvad, standardist erineva kujuga
või hoiakuga kõrvad.
• Liiga pikk või liiga lühike selg.
• Kõverad esijalad, ebakorrektne esiosa.
• Liiga peenike või liiga kare karv.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Rohkem kui 4 hamba puudumine. Rohkem kui 2 lõikehamba
puudumine.
• Liiga ees asetsevad kihvad.
• Sisse- või väljapoole pööratud silmalaud.
• Rinna ümbermõõt üle 50 cm.
• Rõngas saba või selja kohal kantud saba.
• Pikk brindle tooni karvkate rohkem kui 2 aasta vanustel koertel.
• Kare või lokkis puuvillase tekstuuriga karv.
• Valged märgid katavad rohkem kui 20% kere pinnast. Valge joon
pea peal.
• Ebaühtlased, katkendlikud, spasmilised liigutused („Šoti terjeri
kramp“).
• Kaal alla 6 kg ja üle 10 kg.
• Arg, tasakaalutu või agressiivne iseloom.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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