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Chodský Pes 
Oprindelsesland: Tjekkoslovakiet 

 

Anvendelse: Brugshund. 

Klassifikation: F.C.I. klassifikation: 

  Ifølge international anerkendelse: Gruppe 1 Hyrde- og kvæghunde, undtagen 
Schweizer Sennenhunde. 

  Med brugsprøve. 

Historisk resumé: Denne race har sin oprindelse i historien. I sit arbejde med at beskrive Chodsko 
regionen (i 1923- 1924). skildrer Jindr. Simon Baar hunde fra Sumava området som 
han kaldte Chodský. Disse velbalancerede og hårdføre hunde anvendtes til at vogte 
og forsvare deres ejeres ejendom og til at holde kvæg samlet. Der findes en mængde 
historier og illustrationer der er koplede til området Chodsko. Bl.a. skriver J.A. Gabriel 
1864 om Chodsko at befolkningen der, havde fået tilnavnet ”hundehovederne” fordi 
deres regionsflag illustreredes af et hundehoved med oprejste ører og stor pelskrave – 
deres trofaste beskyttere af hus og hjem. Forekomsten af en langhåret hyrdehund som 
var en tillidsvækkende vagthund beskrives af en A. Jirásek i novellen ”hundehoveder”, 
illustreret af Mikoás Als. Man kan naturligvis ikke påstå at ovenstående dokumenterer 
fakta om oprindelsen til nutidens Chodský pes. Det er blot en historisk understøttelse 
af, at der har eksisteret en veletableret type af hyrdehund hvis oprindelse skal findes i 
den Tjekkiske region.  

Helhedsindtryk: Chodský pes er en middelstor hyrdehund med rektangulære kropsproportioner. Racen 
skal have lang pels med rigelig underuld, hvilket gør pelsen vejr tålelig. 
Kropsproportionerne skal være i perfekt harmoni. Kroppen skal være kompakt, godt 
sat sammen og elegant. Racen karakteriseres af den velbalancerede kropsbygning, 
korte ører, elegant, velformet og lang hals, høj manke og rigelig, lang pels. 
Bevægelserne skal være lette og frie. Den er kendt for sin livlige personlighed uden 
tegn på nervøsitet. Den er hengiven overfor familien, specielt børnene. Overfor 
fremmede er den reserveret og hvis dem den elsker eller deres ejendele er truet, kan 
den blive fjendtlig og aggressiv. Det er en ideel vagthund, eller til beskyttelse og 
selskab, og den er istand til at klare selv vanskelig træning. Den er velsignet med en 
fortræffelig næse og behersker sporarbejde nemt og med stor entusiasme. Dens ideelle 
medium størrelse og nemme temperament betyder at Chodskýs kan trænes til 
førerhund, mens dens udviklede næse gør den ideel til redningshundearbejde og til at 
finde mennesker der er bortkommet. Den har også talent for at vogte flokke af dyr også 
sammen med andre hunde.  

Vigtige proportioner: Ideelle måleforhold på en 2 årig hund:  

  Kropslængden er 110 % af skulderhøjden. 

  Højden til albuen udgør 49 % af skulderhøjden. 

  Næsepartiet udgør 46 % af hovedets totale længde.  

Adfærd/ 

Temperament: Chodský pes er en livlig hund med hurtige reaktioner som dog ikke er hidsige. Racen 
er rolig og nem at træne, opmærksom, kontrolleret og venlig. Den er fordringsløs, 
hengiven og en meget trofast familiehund. Den er bemærkelsesværdig hengiven 
overfor små børn og er en dejlige familiehund. Den er frygtløs og meget årvågen. Den 
har en fremragende lugtesans.  

 

 

 

Hoved:   
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 Skalle: Skallen er flad og bliver gradvist smallere mod øjnene, hvor bredden aftager ved det 
svagt markerede stop. Nakkeknuden kan ses, men skal ikke være udtalt markeret. 
Næsepartiet er en anelse kortere end skallen fra hvilket det er adskilt af et stop. Stoppet 
er hverken for lidt eller for meget markeret. Øjenbrynsbuerne skal være tydeligt 
markerede dog ikke udtalte. Kinderne er tørre og dækket af flade muskler. Huden på 
kraniet skal ligge stramt og være dækket af kort, tyk og glatliggende pels.  

Ansigtet: 

 Næsepartiet: Næseryggen skal være lige og næsten parallel med skallens overlinje. Næsepartiet 
bliver gradvist smallere i en kileform mod næsetrøflen. 

 Næse: Næsen er af medium størrelse, udfyldt, sort pigmenteret med åbne næsebor. 

 Læber: Faste, tørre, tæt sluttende med faste mundvige.  

 Kæber: Over- og underkæben skal være velproportioneret, stærke og lange og bliver gradvist 
smallere mod næsetrøflen.  

 Kinder: Jævne, tætsluttende og ikke løse under øjnene.  

 Tænder:  Tænderne skal være sunde, stærke, helt hvide og regelmæssigt placeret i et saksebid. 
Molarerne skal passe fuldstændigt sammen og incessiverne skal sidde så tæt at de 
rører hinanden. Tandsættet skal være fuldtalligt.  

 Øjne: Øjnene skal være middel store, mandelformede og noget skråtstillede. De skal ikke 
være udstående eller indsunkne. De er klare og fulde af energi og med et tiltalende 
udtryk. Farven er brun og øjenkanterne skal slutte tæt.  

 Ører:  Ørerne skal være korte, opretstående, fremadrettede. De skal være højt og tæt ansat. 
Formen er trekantet med bred basis og ørespidserne er enten spidse eller svagt 
rundede. Øreåbningen skal være dækket af tæt, lang pels som former børster specielt 
rundt om basen og langs med ørekanterne. Hovedet skal være ædelt og proportioneret 
til kroppen. Det må ikke være for massivt eller for fint.  Den karakteristiske hovedform 
beror på ørernes korrekte ansætning og bæring, deres størrelse, form og hvordan de 
er dækket af lang pels. 

Hals: Elegant båret med smukke linjer. Halsen skal være lang og meget flexibel. Den bliver 
lidt bredere mod skulderpartiet. Nakkelinjen danner en 45 grader vinkel mod 
horisontalplanet. Halsen skal være dækket med lang, tyk pels.  

Krop:  

 Brystkasse: Oval i snit, den øverste del skal være bred og den underste del spids. Den når ned 
under albuerne. Ribbenene skal være noget hvælvede, men ikke tøndeformede.  

 Bryst: Bred set forfra, godt muskuløs. 

 Rygraden: Lige, stærk. Ikke for lang, med let forhøjning ved manken.  

 Skuldre:  Kort, smidig med god vedhæftning og forbundet med rygraden i en enkelt linje    

 Underlinje og bug: Bugen er stram og noget trukket ind. 

 Ryg: Begynder i samme højde som rygraden og skråner let mod halen, uden overgange.  

 Hale: I ro og når hunden bevæger sig bæres halen naturligt med en let kurve. Når hunden 
bliver ophidset rejses halen i niveau med rygraden. Halen er dækket af tykt hår og når 
til haserne. Det er forbudt at kupere halen.  

  Helhedsindtrykket af kroppen fra hoved til hale består af en serie graciøse kurver. 
Kroppens længde skal være en smule længere end skulderhøjden.  

 

 

 

 

Lemmer:  

 Generelt:  Skulderbladene skal være tilbagelagte og ligge fladt. Skulderbladet er langt og danner 
en vinkel mod overarmen på ca. 90 grader.  

 Albuer: Albuerne peger direkte bagud og drejes hverken ind eller ud.  

 Underarm: Underarmen skal være lige set fra alle vinkler med veludviklet tør muskulatur. 

 Mellemhånden: Mellemhænderne skal være stærke, lange og ikke for stejle. Bagsiden af 
mellemhænderne er dækket af tyk, lang pels.    
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Bagpart:  

 Generelt: Velvinklet både i knæ- og haseled. Bagbenene er parallelle set bagfra.  

 Overlår: Lårene skal være stærke og meget muskuløse.  

 Underlår: Stærke. Knæ- og haseled er velafrundede. Bagsiden af lårene er dækket af tyk, lang 
pels.  

 Poter:  Medium størrelse, oval af form. Stærke og elastiske trædepuder og hvælvede, tætte 
tæer med korte, stærke klør. Trædepuderne og kløerne er fuldt pigmenterede.  

Bevægelse: Den naturlige gangart er et lavt trav med diagonalt skift af benene mens ryggens linje 
er helt lige. Bevægelsen er let, smidig med lang rækkevidde.  

Hud: Stram og tætsiddende overalt. Pigmentet på trædepuder og klør er sort; synlige 
slimhinder er mørk pigmenteret.  

Pels:  Bortset fra ansigtet og toppen af ørespidserne, forsiden af alle 4 ben, hvor pelsen er 
kort og blød er kroppen dækket af skinnende blank, lang, tyk og grov pels. Pelsens 
længde er mellem 5 og 12 cm. Pelsen skal være lige eller let bølget, på halsen og 
brystet kan pelsen være let åben, ellers ligger pelsen fladt. Den veludviklede underuld 
er kortere og blødere. Ørets basis er rigt dækket af pels der danner frynser ved ørets 
basis og langs med kanterne. Pelsen er specielt lang på halsen, ryggen og også på 
bagsiden af overlår og underlår, hvor den er let bølget. Halen er tæt dækket af pels og 
har let bølget pels på undersiden. 

Farve: Sort til mellemsort med mættede gule sort/tanfarvede aftegninger. Jo mere mættet i 
farven aftegningerne er, des bedre. Anden pelsfarve end sort er ikke tilladt.  

  De typiske aftegninger er: 

  -på kanten og indersiden af ørerne 

  -over øjnene 

  -på kinderne, hvor de gradvist fortoner sig ned over struben, hvor de former en 
karakteristisk halvmåneformet aftegning 

  -på brystet, adskilt fra aftegningen på struben 

  -på bækken kanten, på indersiden og bagsiden af lårene og fra tæerne og op til 
haserne.  

  -på mellemfødderne op til haseleddene 

  -rundt om anus.  

  Aftegningerne kan også forekomme nederst på brystkassen, på bugen og halen, og de 
kan mangle på bagsiden af lårene.  

  Det foretrækkes at aftegningerne forekommer som beskrevet, klart markerede og 
mættet i farven.     

Højde og vægt:  

 Højde: Skulderhøjden for Hanner: 52-55 cm 

                                                             Tæver: 49-52 cm 

  Maximalt tolereres en afvigelse på +/- 2 cm. 

 Vægt: Idealvægt mellem 18-25 kg. 

 

 

Ufuldkommenheder:  -kort bevægelse 

  -for kraftigt markeret eller mangelfuld markeret pande 

  -svage kæber 

  -Øjnene ikke mørkebrune 

  -lidt længere ører, der dog er korrekt positionererede 

  -højde der afviger +/- 2 cm mod standardens maksimum og minimumshøjde (hanner 
50.51 og 56,57 cm, tæver 47,48 og 53,54 cm).  

  -for lang eller for kort rygrad 

  -blød eller stejl mellemhånd 

  -halen bøjet til siden. Hale der danner en cirkel 

  -kort pels. Overdrevent fin pelsstruktur 
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  -mangel på intenst farvede aftegninger (strå gule) 

  -for lang eller for kort hale 

  -mangel på aftegninger på ørerne og rundt om analåbningen 

  -aftegninger der ikke er klart definerede 

  -aftegninger der er spredt for meget på hoved og bryst, aftegninger der ikke er korrekt 
udtalte på hoved og bryst. 

  -små hvide aftegninger (tolereres op til 3 cm). 

 

Fejl:  -vigende eller fremtrædende næse 

  -fremtrædende eller indsunkne øjne. Lysebrune øjne. 

  -ukorrekt formede ører. Ukorrekt positionerede ører. Bløde ører. 

  -kort hals 

  -tøndeformet eller flad brystkasse 

  -ind-eller udad drejede albuer. (konvergerende eller divergerende når hunden står) 

  -stejlt placerede skulderblade 

  -konkav eller konveks rygrad 

  -skuldrene ikke faste. 

  -haserne drejet ind eller ud (tøndeformede haser eller kohaset stående) 

  -stejlt placeret bækken  

  -overdreven vinkel på bækkenet der skyldes for affaldende linje på rygraden  

  -halen krøllet op til et niveau over rygraden 

  -krøllet pels 

  -meget svagt farvede aftegninger 

  -aftegninger meget udbredt på hoved og brystkasse 

  -aftegninger helt manglende eller svære at se på flere områder af hunden 

   

 

 

Diskvalificerende fejl: 

  -fuldstændig mangel på ædelhed 

  -højde under 50 cm eller over 57 cm for hanner og under 47 cm og over 54 cm for 
tæver
   

  -enhver afvigelse fra saksebid: overbid, underbid, tangbid, uregelmæssigt bid 

  -mangel på enhver tand (mindre end 42) 

  -rovdyr øjne 

  -bløde eller helt hængende ører 

  -pelsfarven afvigende fra sort med gule aftegninger 

  -aftegninger forekommende på steder der ikke er angivet i standarden. 

  -mangel på pigmentering af forhovedet, huden og slimhinderne 

  -overdrevent sky eller aggressive hunde skal diskvalificeres 

  -monochide eller kryptorchide hunde 

  -kort pels som på glathårede racer, mangel på underuld 

  -total mangel på aftegninger 

 

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

  

Dansk Kennel Klubs bemærkning: 
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Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl 

 

Standarden udgivet af CMKU: 28.10.1984 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

FEBRUAR 2018 
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