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Slovenský Hrubosrstý Stava Č.
R ASENS HI STOR I A

Slovakisk strävhårig pointer härstammar från Tjeckoslovakien. Efter andra världskriget
blev det ett antal förändringar. Många av de duktigt arbetande hundarna gick
förlorade då jakten och jordbruket förändrades. Jägarna ville ha en hund som var lydig
och som inte hade för stor räckvidd. Prioriteringarna låg på att få hunden att arbeta
bra efter skott, vilket innebar en god fallenhet för att finna skjutet vilt. De skall också
vara tillförlitliga på spårdofter och att apportera in viltet. Allt detta leder till
utvecklingen av slovenský hrubosrstý stavac.
Rasen utvecklades i slutet av andra världskriget under inverkan av Koloman Slimák,
rasens fader. Man var mycket noga med att para de bästa av raserna weimaraner och
ceský fousek. Ibland användes även blodslinjer från pudelpointer och strävhårig
vorsteh. Jägarna behövde/efterfrågade en extra ordinär hund som skulle jaga på land,
vatten, och skog, och som kunde apportera allt från rapphöna till räv. I kombination
av dessa tre raser skapades en jakthund som arbetar i alla typer av terräng.
På 1950-talet var rasen registrerad som strävhårig weimaraner. Anledningen var ett
misstag i översättningen av weimaranerns rasstandard till slovakiska. Det var inte
förrän år 1975 som misstaget upptäcktes av Tyska Weimaranerklubben. De godkände
inte rasen som weimaraner och därmed flyttades den ”strävhåriga weimaraner” och
blev slovenský hrubosrstý stavac. Rasen blev då registrerad i Slovakia Hunting Union.
Rasen utvärderades och uppskattades för sin goda arbetsförmåga. Endast hundar och
tikar av mjukt temperament och utmärkt jaktförmåga togs tillvara under strikt kontroll
av rasens uppfödare.
Rasen utvecklades och blev beundrad för sin goda arbetsförmåga. 1983 hade rasen
utvecklats och kunde delas in i tre genetiska linjer och tre obesläktade avelsgrupper.
Vid den tiden fanns ca 400 st registrerade SRHP och via FCI fick rasen sin rasstandard
nr 320 år 1995.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE.
SRHP är en stående fågelhund och är en mycket kärleksfull och lättlärd ras att leva
med. De är oömma, lättdresserade, villiga att behaga och har lätt för att koppla av. I
jakten är rasen mycket trevlig och underhållande. Men låt dig inte luras. Denna rasen
är av yppersta klass, en brukshund med en utmärkt näsa, god skärpa och stor
uthållighet.
SRHP arbetar förtjänstfullt på fältet med utmärkt högt hållen näsa och sitt fasta stånd.
De är mycket duktiga i och efter skott. Apporteringen sker med ett mjukt och fint
grepp. Med sin utmärkta näsa är de också duktiga spårhundar, speciellt vid eftersök.
Den jagar framför föraren i full galopp. Jägarna ville ha en hund som var lydig och lätt
att träna, och det tjeckiska provreglementet letade efter en hund som sökte ca 25 m
framför, och ca 60 meter ut på varje sida, ibland mer. Hunden utnyttjar vinden
utmärkt och med sitt präglande doftsinne missar de sällan något vilt på det området
de sökt igenom. De är duktiga eftersökshundar som är spårnoga och arbetar klokt,
lugnt och metodiskt. De är skarpa och gör processen kort med skadat vilt och används
med fördel på t.ex. vildsvin.
SRHP’n är en fantastisk kärleksfull familjemedlem. Men då de jagar är de mycket
temperamentsfulla, passionerade och outtröttliga, hundarna är en typisk ras med
” av – och påknapp ”.

RASEN INTERNATIONELLT
Rasen är på stadig uppgång utomlands. I Slovakien finns huvuddelen av rasen och
idag ligger antalet på ca 500 hundar. Det finns dessutom en liten population i Schweiz,
Tyskland, Irland, Tjeckien, Frankrike, Finland, Nederländerna, Norge, USA och
Österrike. I England är rasen under stor utveckling och den första slovenský
hrubosrstý stavaČ inkom i importregistret 1998. Den första kullen registrerades i mars
1999 och i december 2008 var 250 hundar registrerade.
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NÄR RASEN KOM TILL SVERIGE
Den första av tre registrerade importer i SKK är tiken Stormdancer A Classic Dream
(2008). Hon importerades från England. Ytterligare en tik importerade från England,
Stormdancer Sweet Pea, och hon registrerades 2009. År 2012 importerades en tik från
Slovakien, Jorky Classic Dreams Milhostovskych Poli. För närvarande är det 21 st
svenskfödda i landet.

Tikhuvud med härligt uttryck.

Ur Slovenský Hrubosrstý Stavac’s, även kallad Slovakian Rough Haired Pointer (SRHP)
förenklade RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)

OBSER VANDUM :
Extremexteriör; Individer som är för stora eller för små. Rasstandarden stipulerar:
hanar 62- 68 cm och tikar 57 – 64 cm. Vissa individer har för ”tungt” huvud och en
helhet som ger ett för ”tungt” intryck utan rasens ädelhet. För kort päls utan ansikte
med mustasch, päls som är för ljus (åt det vita hållet) samt en päls som är för mjuk.
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RASSTANDARD FÖR
SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ
(slovakisk strävhårig stående fågelhund)

FCI nr 320
FCI-standard på tyska publicerad 1996-07-24
FCI-standard fastställd av FCI General Committe 1995-01-06
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-10-09
Ursprungsland/hemland
Slovakien
Användningsområde
Stående fågelhund
FCI-Klassifikation
Grupp 7, sektion 1:1, med arbetsprov

Utmärkt tik med fina proportioner.
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HELHETSINTRYCK
Slovenský hrubosrstý stavač skall vara medelkraftig och robust men ha en viss ädelhet.
Basfärgen hos pälsen kallas grå” (egentligen genetiskt blekbrun) och hårlaget är strävt.
Rasen ska kunna arbeta på fält, i skog och i vatten. Den ska även kunna utföra
arbete efter skott genom att söka och apportera skadat vilt. Slovenský hrubosrstý
stavač skall vara lydig och lätt att träna.

Allvarliga fel: Tung helhet utan ädelhet.
Diskvalificerande fel: Aggressiv eller extremt skygg: Hund som tydligt visar fysiska
eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

Hane av utmärkt typ.

Bra könsprägel hane/tik
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Viktiga måttförhållanden
Förhållandet mellan kroppslängd och mankhöjd skall vara 10:9 hos hanhundar
och 10:8 hos tikar. Rasen skall vara stabilt byggd utan att vara tung.

HUVUD -

Huvudet skall vara långt, stramt utan hudveck och proportionerligt i
förhållande till kroppen.

Allvarliga fel: För kraftigt huvud.

En hane och tik med utmärkta huvuden.

SKALLPARTI
Skalle -

Skallen skall vara rektangulär med markerade ögonbrynsbågar och
pannfåra. Nackknölen skall kännas vid beröring.

Stop -

Stopet skall vara måttligt markerat (med en vinkel på cirka 45 grader.)

ANSIKTE
Nostryffel -

Nostryffeln skall vara mörk och tillräckligt stor med vida näsborrar.

Nosparti - Nospartiet skall vara plant och ha ungefär samma längd som skallen

och vara tillräckligt brett och högt. Nosryggen skall vara plan.

Läppar – Läpparna ska vara måttligt utvecklade, mörka och väl åtliggande.
Käkar/tänder - Underkäken skall vara jämn och stark. Tänderna skall var
välutvecklade. Saxbett.

Diskvalificerande fel: Överbett eller underbett.
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Ögon - Ögonen skall vara mandelformade, väl ansatta och bärnstensfärgade med ett

intelligent uttryck. Hos valpar och unga hundar är ögonen blåaktiga (azurblå).
Ögonkanterna skall vara mörka.

Diskvalificerande fel: Entropion eller ektropion.

Korrekt ögonfärg och fina ögonkanter.

Öron -

Öronen skall vara proportionerligt långa och ansatta ovanför
ögonnivån. Basen skall vara bred och tippen rundad.

Perfekt formade öron.

Hals -

Halsen skall vara medellång, stram utan hudveck och välmusklad. Den
skall vara högt ansatt i manken.

KROPP -

Kroppen skall vara välbyggd och tämligen hög med plan överlinje och
högt ansatt hals med högburet huvud.

Manke -

Manken skall vara markerad och övergå väl i rygglinjen.

8

Rygg - Ryggen skall vara plan, välmusklad och solid. Den ska slutta något
mot korset.
Allvarliga fel: Välvd rygg.

Kors -

Korset skall vara brett, tillräckligt långt och varken överbyggt eller
brant sluttande.

Bröstkorg -

Bröstkorgen skall vara tillräckligt lång och bred. Den skall nå
ner till armbågarna. Bröstkorgen skall vara oval och i proportion till kroppen
som helhet. Revbenen skall vara väl välvda och bringan välutvecklad.

Underlinje och buk -

Underlinjen skall vara måttligt uppdragen.

SVANS

Svansen skall vara medelkraftig, tämligen högt ansatt. Den skall bäras
nedhängande när hunden är i vila och horisontellt när hunden är i rörelse.
Svansen skall var väl bepälsad men inte borstig. Svansen kuperas traditionellt
i hemlandet till halva längden.

Svanskupering är förbjuden i Sverige.

EXTREMITETER
Framställ
Helhet - Framstället skall vara välutvecklat och frambenen vertikalt ställda sett
framifrån och från sidan.
Diskvalificerande fel: Felställda ben.

Skulderblad - Skuldran skall vara välutvecklad och musklad. Skulderbladen skall
vara snedställda. Vinkeln mellan skulderbladet och överarmen skall vara 110
grader.

Överarm -

Vinkeln mellan överarm och underben skall vara 135 grader.

Underarm -

Underarmarna skall vara raka med stram och tydlig muskulatur.

Mellanhand -

nästan vertikala.

Framtassar -

Mellanhänderna skall vara tämligen starka, relativt korta och

Framtassarna skall vara runda med slutna och väl välvda tår.
Klorna och trampdynorna skall vara mörka.
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Bakställ
Helhet - Bakstället skall vara välvinklat sett från sidan och bakbenen skall vara
vertikalt ställda sett bakifrån.
Diskvalificerande fel: Felställda ben.

Lår -

Låren skall vara tillräckligt långa, breda och välmusklade. Vinkeln mellan
höft och lårben skall vara 80 - 85 grader.

Knäled -

Knäledsvinkeln skall vara 125 - 130 grader.

Underben - Underbenen skall vara breda, tillräckligt långa och välmusklade.
Has/hasled Mellanfot -

Hasledsvinkeln skall vara 125 – 135 grader.

Mellanfoten skall vara nästan vertikalt ställd.

Baktassar -

Baktassarna skall vara runda med slutna och väl välvda tår. Klorna
och trampdynorna skall vara mörka.

RÖRELSER - Rörelserna skall vara balanserade och livliga. I sökarbete på fält
galopperar hunden.

HUD - Huden skall vara medeltjock, elastisk, utan veck och grå.
PÄLS
Pälsstruktur -

Underullen skall vara dunig och kort. Den fälls vanligen under
sommaren. Täckhåret skall vara cirka 4 cm långt, strävt, rakt och slätt. På
nospartiets nedre del är pälsen längre och mjukare och formar mustascher.
Ovanför ögonen är pälsen mer uttalad och ligger snedställt. Pannan och
nackknölen är täckta med kort och sträv päls. Pälsen på öronen är kort och mjuk.
Svansen är väl behårad.

Allvarliga fel: För lång eller silkig päls; För kort päls utan mustascher.

Rastypisk päls.

Mjuk och ovårdad päls.
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utväxt.

Mjuk och ovårdad päls.
Otrimmad typisk unghundspäls under utväxt.
Pälsarna är färdiga först vid 2-3 års ålder.

Unghundspäls, för mjuk och otrimmad.

FÄRG - Brunskuggad sobel, kallad ”grå”, (egentligen genetiskt blekbrun) i olika
ljusare och mörkare nyanser, med eller utan vita tecken på benen och bröstet.
Även ”grå” med mer eller mindre stora markeringar, vilka så småningom blir
skimmel.

Allvarliga fel: För ljus, nästintill vit färg
Diskvalificerande fel: Annan grundfärg än ”grå” (egentligen genetiskt blekbrun)
(brunskuggad sobel)
Kommentar: färgen varierar från mycket ljus grå till mörkare grå nyanser. Greyroan-färgen
förekommer i 20 % av populationen. Greyroan innebär en ljus grundfärg med spräckliga
toner av grå i mindre eller större fläckar.

Grey roan coat
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Välbyggd greyroan tik med knapp mustasch och ögonbryn.

STORLEK/VIKT
Mankhöjd
Hanhundar:
Tikar:

62 – 68 cm
57 – 64 cm

Allvarliga fel: över eller under angivna mankhöjdsmått.

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden
av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga
att utföra sitt traditionella arbete.

ALLVARLIGA FEL

•
•
•
•
•
•
•
•

Över eller under angivna mankhöjdsmått.
För ljus, nästintill vit färg.
Tung helhet utan ädelhet.
För kraftigt huvud.
Välvd rygg.
För långa eller för tjocka öron.
För lång eller silkig päls.
För kort päls utan mustascher.

DISKVALIFICERANDE FEL

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter ll
skall diskvalificeras.
• Annan grundfärg än ”grå” (egentligen genetiskt blekbrun)
(brunskuggad sobel).
• Överbett eller underbett.
• Entropion eller ektropion.
• Felställda ben.
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NOTA BENE

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

TESTIKLAR

Hos hanhundar måste både testiklarna var full utvecklade och normalt belägna i
pungen.

Rasen är avlad för jägare, den är extra ordinärt duktig på att ”stå”, den är en
utmärkt apportör, den älskar att jobba i vatten och den är även en mycket fin
familjehund och vacker utställningshund.
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Hundar i arbete

