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ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika.
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980
POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno
KLASIFIKACE F.C.I.:
Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena
Sekce: 12 krysaøíci
Bez pracovní zkoušky

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

Dle historických pramenù sahá historie tohoto plemena s oznaèováním PRAŽSKÝ KRYSAØÍK hluboko do minulosti 
našeho státu. Vzhledem k malému vzrùstu, rychlému pohybu a znaènì vyvinuté èichové schopnosti byl používán pøi 
zneškodòování krys a myší (odtud jeho historický název „krysaøík“). Tato vlastnost je mu dána dlouholetým historickým 
vývojem. Tento malý, èiperný pes býval èasto pøítomen pøi hostinách èeských králù na pražském hradì. Byl ozdobou 
dvora èeské šlechty a jako dar èeských panovníkù se dostával na dvory ostatních evropských vladaøù a odtud dále 
mezi obèanské vrstvy. Pátrání v historických pramenech pøineslo výsledky, které prokázaly, že jde o výhradnì èeské 
plemeno, jehož minulost je doložitelná.
V roce 1980 bylo pøistoupeno k jeho regeneraci, která probíhá s úspìchem. Pražský krysaøík je opìt v oblibì, žije v 
našich rodinách a objevuje se velmi potìšitelný zájem o nìj i v jiných zemích celého svìta.

CELKOVÝ VZHLED

Malý hladkosrstý pes, témìø kvadratické, kompaktní tìlesné stavby. Vzdor svému malému vzrùstu dobøe pohyblivý a 
vytrvalý. Dobrý pohlavní výraz psa i feny.

CHOVÁNÍ A POVAHA

Je jemný, mazlivý a velmi zvìdavý. Pøi bìhu je velice rychlý, obratný a neúnavný. Ke svému majiteli a èlenùm rodiny je 
pøátelský a pøítulný. K cizím lidem je nedùvìøivý a rezervovaný. Hodí se do každé rodiny, která ocení jeho pøirozenou 
eleganci a milou povahu.

DÙLEŽITÉ PROPORCE

Kohoutková výška k délce tìla 1:1,05 – u feny mùže být delší
Hloubka hrudníku tvoøí 45-50 % kohoutkové výšky
Šíøka lebky k délce lebky 1:1 až 1,03
Délka nosního høbetu èiní 1/3 – 1/2 délky hlavy
Tyto míry a proporce je tøeba chápat jako optimální smìrné hodnoty, dùležitý je vždy celkový vzhled psa.
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HLAVA

Hlava je hruškovitého tvaru.

Mozkovna

Mozkovna je zakulacená se znatelným èelním žlábkem, týlní kost vyznaèená. Oèi jsou umístìny daleko od sebe. 
Kùže na lebce je hladká, bez záhybù.
Stop je výrazný.

Oblièejová èást

Nosní houba: je plnì pigmentovaná. Barva a sytost pigmentu odpovídá základnímu zbarvení srsti
Pysky: Pysky jsou pøiléhavé, pevné a mají uzavøené koutky. Okraje pyskù jsou v celém rozsahu pigmentované. 
Pigment odpovídá základnímu zbarvení srsti.
Èelisti / Chrup: Obì èelisti jsou soumìrnì vyvinuté a sbíhají se k èenichu. Zuby vykazují nùžkový skus. Pøedností je 
plnochrupost.
Oèi: Oèi jsou tmavé, odpovídající základnímu zbarvení srsti. Jsou støední velikosti, kulaté, mírnì vystouplé, dosti 
vzdálené od sebe. Víèka jsou pøilehlá a dobøe pigmentovaná.
Uši: Uši jsou na zadní èásti lebky vysoko a pomìrnì široce nasazené, trojúhelníkového tvaru, pevné, pøirozenì 
vztyèené, nebo mírnì sklopené, což se toleruje, ale je nežádoucí. Nejsou neseny kolmo ale v mírném úhlu do stran 
odchýlené.

KRK

Je suchý, bez volné kùže, ušlechtile klenutý, dostateènì dlouhý, ve správném souladu s tìlem a hlavou. 

TÌLO

Horní linie: Je pevná a rovná.
Kohoutek: Je nevýrazný.
Høbet: Krátký, rovný, pevný.
Bedra: Krátká, pevnì navazující na høbet, plynule pøecházející k zádi.
Záï: Záï je mírnì sklonìná, dostateènì dlouhá.
Hrudník: Ne pøíliš široký, v prùøezu oválný. Dosahuje 45 – 50 % kohoutkové výšky 
Spodní linie a bøicho: Bøicho je mírnì vtažené, mezi bøichem a bederní krajinou je jasnì zøetelný pøechod do vtažené 
slabiny.

PRUT

Je nasazený v rovinì høbetu, kupírovaný nebo nekupírovaný, který dosahuje nejvýše k hleznùm. U koøene je silný a ke 
špièce se zužuje. Je rovný nebo od poloviny mírnì ohnutý smìrem vzhùru. Pøi pohybu je nesený výše, až v polokruhu 
nad høbetem stoèený.

KONÈETINY

Hrudní konèetiny

Celkovì: Pøi pohledu zepøedu rovné a soubìžné, ne pøíliš široce postavené.
Lopatky: Dobøe osvalené, ke hrudníku pevnì pøiléhající. Tvoøí s ramenem ne pøíliš tupý úhel.
Lokty: Dobøe pøiléhající, ani vyboèené ani vtoèené.
Pøedloktí: pøimìøenì silné, rovné.
Nadprstí: Pøi pohledu zepøedu pøímé jako plynulé pokraèování pøedloktí. Pøi pohledu ze strany mírnì sklonìné, 
pevné.
Pøední tlapky: Jsou zaoblené, kulaté, tvoøené krátkými k sobì dobøe pøiléhajícími vyklenutými prsty. Drápy jsou 
tmavé.

Pánevní konèetiny

Celkovì: dobøe osvalené, pøi pohledu ze strany v kloubu kolenním a hleznu dobøe zaúhlené. Pøi pohledu zezadu je 
postavení ne pøíliš široké, rovné a soubìžné.
Zadní tlapky jsou stejné jako pøední, ale mohou být ponìkud delší.
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POHYB

Pohyb obou párù konèetin je vydatný, rovnobìžný, pružný, lehký a hbitý. Tlapky se pøi pohybu nesmìjí otírat o zem (tzv. 
šouravý pohyb). Tlapky zadních konèetin pøi pohybu plnì došlapují do stopy hrudních konèetin.

KÙŽE

Je dostateènì silná, pevná a pružná. Pevnì pøiléhá k tìlu. Pigmentace kùže odpovídá zbarvení srsti.

OSRSTÌNÍ

TYP SRSTI: 
1) Krátká, lesklá, pøilehavá, hustá bez lysých míst. Na hlavì je srst obvykle øidší a kratší než na tìle. 
2) Polodlouhá s praporci delšími než srst tìla na uších, konèetinách, ocase, mírnì otevøená na hrudi. 

ZBARVENÍ SRSTI

Èerná se znaky, hnìdá se znaky a další zesvìtlené varianty sestupnou øadou až k žluté recesivnì založené barvì vèetnì 
merle zbarvení tìchto variant a èervená. Pálení u barev se znaky je èervené – syté, nejžádanìjší je tmavoèervené, ostøe 
ohranièené. Vyskytuje se nad oèima, na tváøích, pod krkem, na záprstí pøedních tlap, na tlapách, na vnitøní stranì zadních 
bìhù a pod koøenem ocasu; na pøedhrudí tvoøí dva stejnomìrné, navzájem oddìlené trojúhelníky.
Barevné rázy odlišné od èerné s pálením se liší dle genetického založení základní barvou srsti, nosní houby, kožních 
derivátù, sytostí pigmentu oka a znakù. Obecnì platí, že sytìjší pigmentace v rámci dané barvy je pøedností. 

VÝŠKA A HMOTNOST

Výška: optimální výška je 20 cm až 23 cm.
Hmotnost: optimální hmotnost je cca 2,60 kg.

NEDOSTATKY

Každou odchylku od výše uvedeného znìní standardu je nutno považovat za nedostatek, jehož hodnocení by mìlo být v 
pøesném pomìru ke stupni odchylky od standardu a eventuelní možnosti nepøíznivého ovlivòování zdravotního stavu nebo 
chování psa. (I to je souèástí standardu a musí se hodnotit).

Zejména se jedná o
- úzkou nebo málo klenutou lebku
- nepravidelné uložení zubù, kleš�ový skus
- mírnì klenutý høbet a bedra, mìkèí høbet
- mírnì vyboèené nebo vboèené tlapky
- více rozšíøené žluté znaky na hlavì, bøichu a žlutá prokvetlost, nedìlený hrudní znak
- pigmentace horního pysku neodpovídá základnímu zbarvení srsti
- vìtší bílá skvrna na hrudi (nad 1cm), ojedinìlé bílé teèky na prstech
- èerná prokvetlost u èervené pláš�ové
- ocas trvale stoèený, nebo pevnì k høbetu èi na jednu stranu pøiléhající, nízko nesený
- delší tìlesný rámec spojený s kratšími konèetinami
- depigmentace nosní houby
- kohoutková výška nad 24 cm

VYLUÈUJÍCÍ VADY

- fontanela
- jablkovitý tvar hlavy, tj. nosní partie nedosahuje 1/3 celkové délky hlavy
- modré nebo dravèí oko
- pøedkus nebo podkus
- ucho pøiložené tìsnì k hlavì
- silnì klenutý høbet a bedra
- lysivost kdekoliv na tìle
- ztráta více než 4 zubù (mimo P1 a M3), ztráta dvou a více øezákù
- chybí znaky pálení na hlavì u jedincù s pálením
- rozsáhlý bílý znak na hrudi (nad 2cm2) a bílé znaky na konèetinách
- rozsáhlá èerná prokvetlost tlumící základní barvu u èervené 
- extrémní bázlivost
- agresivita
- kohoutková výška pod 18 cm

Poznámka: Psi musejí mít obì normálnì vyvinutá varlata, úplnì sestouplá v šourku. 
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typický pøedstavitel plemene - pes typický pøedstavitel plemene - fena

typická hlava pra�ského krysaøíka

pohlavní dimorfismus

hlava
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srst

krátkosrstá varianta srsti dlouhosrstá varianta srsti

�patnì, pøíli� srsti - neupravený jedinecsprávnì
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postavení konèetin

správný pøirozený posotoj nesprávný postoj, ocas pod úrovní høbetu

správné úhlení konèetin pøíli� silné úhlení konèetin strmý postoj konèetin
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správný postoj hrudních konèetin správný postoj pánevních konèetin

sbíhavý postoj, vytoèené tlapky rozbíhavý postoj, vytoèené tlapky �iroký (sudovitý) postoj, volné lokty, vtoèené tlapky �iroký postoj, vytoèené tlapky

�iroký postoj, volné lokty úzký postoj kravský postoj, sbíhavá hlezne, sbíhavé paty



Ilustrovaná pøíloha Pra�ský krysaøík

www.prazsky-krysarik.cz

vady høbetu

dlouhý nepevný høbet s pøestavìnou zádí a nesprávným úhlením PK

dlouhý nepevný høbet, klenutá bedra, spáditá záï, ní�e nasazený ocas

klenutý (kapøí) høbet, spáditá záï, nízko nasazený ocas
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