
  

Chodsky Pes 
– den tjekkiske national race

● Chodsky Pes (FCI race nummer 
364), har flere forskellige navne fx 
bohemian shepherd, berger de 
boheme, böhmischer schäferhund 
and perro pastor bohemio.

● Racen, de typiske træk og 
hvordan man bruger standarden 
under bedømmelser.
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Chodsky Pes

●Historie
– Oprindelsesland
– Oprindelig funktion
– Nuværende situation for racen

●Racestandard
– Mest vigtige race typiske/utypiske karateristika
– Vigtige punkter 

-Hvilke karakteristika kan provokere ekstrem avl/pleje

●Sammenlignelige racer
– Forskelle og ligheder



  

Historie

Denne race har sin oprindelse I historien. I sit arbejde omkring Chodsko regionen(1923-
1924), beskrev forfatteren Jindrich Simoon Baar, hunde fra Sumava regionen, som han 
kaldte Chodsky. Disse afbalancerede og meget vedholdende hunde, blev anvendt til 
vagt og beskyttelse og til at hyrde kvæget. Der er mange skrifter og illustrationer med 
relationer til Chodsko regionen. Forfatteren J.A. Gabriel, skrev om Chodsko I 1864 og 
beskrev her lokalbefolkningen med øgenavnet “hunde-hoveder”, da deres våbenskjold 
viste en silhouette af en typisk hyrdehund med en længere pels omkring nakken – 
deres trofaste vagt af hjemmet. Eksistensen af disse langhårede hyrdehunde, som var 
trofaste hjælpere og vogtere, blev også beskrevet af forfatteren A. Jirásek I hans 
novelle med titlen “Hunde-hoveder”, illustreret af Mikolás Als. 



  

Nutidens historie

Chodsky Pes er en meget populær race, ikke kun i Tjekkiet, men også i andre lande. Der er 
registreret over 7300 hanner og tæver, raceklubben i Tjekkiet (KPCHP) har mere end 700 
medlemmer. I 2016 blev den 1. europæiske udstilling for Chodsky Pes afholdt, med mere end 300 
udstillede hunde fra 9 forskellige lande.

Størrelse, vægt og velafbalancerede kropspropositioner. Derudover typiske karaktertræk, lette at 
motivere og ønsket om at udføre en hvilken som helst aktivitet, som hundefører ønsker, at gøre 
med sin hund. Det betyder, at Chodsky Pes er en meget adræt og velegnet hund til mange 
forskellige former for træning – lige fra almindelig hundetræning og over til de nyeste hundesport. 
Både for erfarne og nye hundeførere.

Chodsky Pes er en fantastisk familiehund, følgesvend på lange gåture, såvel som en livlig og 
troværdig vagt.



  

Racestandard
FCI standarden og bedømmelses metoden for udstillinger.

Selvom Chodsky Pes FCI standarden er kendt af flere dommere, er 
bedømmelserne af racen meget forskellig fra dommer til dommer og fra 

udstilling til udstilling.

Der er forskelle i bedømmelserne af den generelle hund eller i 
bedømmelserne af de individuelle proportioner. Der er subjektive beskrivelser 

fra FCI dommere, når de dømmer racen.
Den største årsag er oftest, at dommerne ikke har nok erfaring med at vurdere 

racen og de har ikke mulighed for at sammenligne flere individer med 
standarden.

Denne metode burde hjælpe os med, at forstå hvordan en Chodsky Pes 
er som race, hvad der er de typiske træk i racen og hvordan vi håndterer 

bedømmelserne. 
 



  

Generel udseende og kropsproportioner

Chodsky Pes er en mellem størrelse hyrdehund, lavere end de fleste hyrdehunde. 
Visionen er, at genskabe en lille hyrdehund med fantastisk alsidige karakterer og god 
holdbarhed. Dette faktum, bør også blive observeret under bedømmelser på 
udstillinger. 

Standard højde for hanner er 52-55 cm og for  tæver 49-52cm. Mulig variation er max 
+/-2 cm, men selv dette er en afvigelse i forhold til standarden. 

Vægten er omkring 18-25kg.



  

Der skal være en klar forskel imellem han og tæve 
(fx. udtryk, hovedform, højde, kropsbygning...)



  

Hovedet...
Dette er forskelligt fra andre hyrdehunde. Snuden skal være en anelse 
kortere end skallen, og have en klart synlig bred fronthældning. Ørerne er 
korte, med en bredere base. Størrelsen på øret er bedømt i relation til 
hovedets størrelse. Ørene skal være dækket af lang tyk pels ved roden og 
ved toppen af ørerne er der "brushes".

I udstillingsringen bør hunden have opretstående ører, hvilket er et bevis 
for den livlige karakter og viser at hunden har det typiske udtryk.

Ørerne, deres placering, bæring og størrelse – formen, den rigelige pels, det er 
med til, at give det karakteristiske udtryk for racen.
Hovedet skal ikke være groft eller spinkelt, det skal være ædelt og proportionelt i 
størrelse.

Billeder, set fra venstre: 
Typisk hoved og udtryk – Lange/store ører – Lange ører/sparsom pels – Bredt ansatte ører og sparsom pels



  

Forskelle i placering og størrelse af ørerne, inklusive 
pelsen – en af vigtigste karakterer ved racen.

Billederne viser forskelle i udseende af hovedet på forskellige hyrdehunde, fra venstre: 
Chodsky Pes, German shepherd, Mallinois, Tervueren and Dutch shepherd

Standarden beskriver øjnene (medium størrelse, mandel formede, ideelt set mørke 
brune). Udtrykket i øjnene er meget vigtigt, det karakteriserer racen – som glad, 
livlig, opmærksom og vagtsom. 

Derefter følger en yndefuldt båret lang nakke, dækket med lang pels, der former en 
manke. Nakken er tilstrækkeligt musklet og gør, at hunden bærer hovedet korrekt 
og får en korrekt holdning.

Overlinien er lige, fast og let skrånende over manken. Krydset fortsætter i en let 
linie, uden at hælde nedad. Brystet skal være bredere, vel musklet. Let rektangulær 
ramme, ratio mellem højde og læmgde er 10:11. Dybden af brystet er halvdelen af 
højden på hunden, målt ved manken.



  

Ekstremiteter og bevægelse

Chodsky Pes er en mellem størrelse hyrdehund, med stærkt skelet og veludviklede 
muskler. Brystet skal være tilstrækkeligt udviklet. Placeringen af ekstremiteterne 
bestemmes af bredden på brystet og den overordnede styrke af hunden. Afhængig af 
placeringen, kan man hurtigt afgøre om skelettet og brystet er tilstrækkeligt udviklet 
(smal position = svagt skelet og ikke tilstrækkeligt udviklet bryst, bred position = tungt 
skelet, tøndeformet bryst).

Bagbenene er "motoren" på hunden. De skal være stærke og bevæge sig godt.  Fejl 
vinkling og position af benene, vil påvirke kvaliteten af hunden.

Typisk bevægelse for Chodsky Pes er lav trav, hvor overlinien bibeholdes uforandret. 
Bevægelserne skal være dynamiske, fleksible og rummelige. Bevægelserne skal være 
en refleksion af det korrekte skelet, vinkler og det skal også hænge sammen med 
racens natur = temperament, udholdenhed, sejhed.

Halen skal have rigeligt pels, rolig/fri position ved løb, længde til hasen. Halen bæres 
op til ryglinien, ved glad og opildnet hund, kan halen bæres let over ryglinien. 
Dog må halen ikke blive holdt som en ring, heller ikke bæres ind over ryggen.
Nogle hunde holder halen til siden (formet som en krog). Dette er ofte en længere hale, 
dette er uønsket i racen.



  

Pels og aftegn
Pelsen er lang, med underuld (moderat mængde pels og en kortere underuld). 
Pelslængden er 5-12 cm, skinnende, glat eller let bølget. Underhals og bryst kan 
være mere åben i pelsen og ikke som på andre områder, hvor pelsen ligger fladt. 
På halen, underarmen og bagbenene, er pelsen lang og danner faner. Den 
perfekte type Chodsky Pes understreger den rigelige mængde pels omkring halsen 
(en manke) og rigeligt med pels på ørerne.

Farven på hundene er sort med dyb gule aftegn/black and tan, hvor det sorte bør 
være smuk mørk antracite sort og aftegnene bør være rigelige (ideelt mørk 
orange), klare og afgrænsede.

Aftegnene indikerer racens standard (de er udtryksfulde – på kanten og indeni 
ørerne – over øjnene – på kinderne og ned under struben, hvor de former den 
karakteristiske halvmåne – på brystet, hvor aftegnene er klart adskilt fra aftegnet 
ved struben – på forbenene op til albuen – på bagbenene, på indersiden og 
bagsiden af lårene og fra tå til has – omkring anus. (Aftegn kan også forekomme 
på undersiden af brystet, mave og hale, kan være afvigende på bagsiden af 
lårene).

Det er ønskeligt, at dommeren ved bedømmelse klart kan se aftegnene på mindst 
5 meters afstand. Aftegnene skal være tydelige på kinder, over øjne og under 
halsen. Aftegnene skal på samme tid heller ikke flyde sammen, de skal være  
adskilte.



  

Den ideelle Chodsky Pes...
En mindre hyrdehund med et fast skelet, med et energisk udtryk og 
vitalitet, dog disciplineret. Skal fra første indtryk syne anderledes 
end andre kendte hyrdehunde. Derfor bør dommeren, ligge vægt på 
den ideelle højde ud fra standarden, for at observere den krævede 
bygning (bredt bryst, gode benstammer, stærke ben i korrekt 
position og bevægelse). Det er at foretrække at hunden har en god 
pels, specielt med de ønskede aftegn i hovedet. Chodsky Pes skal 
have en smule kortere snude en selve skallen, hovedet må ikke 
være for smalt, ørerne skal være relativt korte, velbåret og have 
rigeligt pels.

Fra venstre:
Standard, det ideelle – få signifikante aftegn – ubegrænsede aftegn – aftegn savnes helt i ansigtet.



  

Chodsky Pes korrekt ratio og position



  

Standard race repræsentanter



  

Chodsky Pes typisk udseende



  

Annex
FCI Racestandard

http://www.fci.be/en/nomenclature/BOHEMIAN-SHEPHERD-DOG-364.html
Video from 1. European expo in 2016

https://www.youtube.com/watch?v=F4YZoa_4jUY&feature=youtu.be

http://www.fci.be/en/nomenclature/BOHEMIAN-SHEPHERD-DOG-364.html
https://www.youtube.com/watch?v=F4YZoa_4jUY&feature=youtu.be
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