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Standard för

CHODSKÝ PES
Ursprungsland/
hemland

Tjeckien.

Användningsområde

Vall- och brukshund.

Klassifikation

Grupp 1, sektion 1. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål

Chodsky pes historia beskrevs av författaren Jindrich Simoon Baar.
I sitt verk som hyllar regionen Chodsko (1923-1924) beskriver han
hundar från Sumava-området vilka han kallade chodský. Dessa
välbalanserade hundar användes för att vakta, försvara liksom för
att ringa in kreatur. Det finns en mängd historier och illustrationer som är kopplade till området Chodsko. Bl.a. skriver en J.A.
Gabriel 1864 om Chodsko att dess befolkning fått smeknamnet
”hundhuvuden” beroende på att deras regionsvimpel illustreras
med ett hundhuvud i silhuett vilket liknar en vallhund med ståndöron och stor pälsman – deras trofasta beskyddare av hus och
hem. Förekomsten av en långhårig vallhund som var en tillitsfull
vakthund beskrivs av en A. Jirásek i romanen “Dog-heads”, illustrerad av Mikoás Als. Man kan förstås inte hävda att ovanstående
dokument stipulerar fakta om ursprunget till dagens chodský pes.
Det är bara historisk bakgrund till att det existerat en väletablerad
typ av vallhund vars ursprung finns inom den tjeckiska regionen.

Helhetsintryck

Chodsky pes skall vara en medelstor vallhund med rektangulär
kroppsform. Rasen skall ha lång päls med riklig underull vilket gör
pälsen vädertålig. Kroppsformen skall vara utomordentligt harmonisk. Kroppen skall vara kompakt, väl samlad och ha mjuka linjer.
Rasen karaktäriseras av den välbalanserade kroppsbyggnaden, korta
öron, elegant, välformad och lång hals, hög manke och ymnig, lång
päls. Speciellt karakteristiskt är huvudets form, öronens ansättning,
storlek och hur de långhåriga öronen är burna. Rörelserna skall
vara lätta och fria. Hela kroppsformen, från nacke till svans skall
vara sammansatt av mjuka linjer.

Viktiga
måttförhållanden

Hos en tvåårig hund skall det ideala förhållandet vara att kroppslängden överstiger mankhöjden; kroppsdjupet skall vara knappt
hälften av mankhöjden och nospartiet skall vara kortare än skallens
längd. Kroppslängden skall inte vara överdrivet lång.

Uppförande/karaktär

Chodsky pes skall vara livlig med snabba reaktioner som dock inte
är hetsiga. Rasen är lugn och lättlärd, uppmärksam, kontrollerad
och vänlig till sättet. Den är en kravlös, hängiven och mycket
trogen familjehund. Den är också orädd med starka nerver och
synnerligen vaksam samt känd för sin livliga läggning utan tecken
på nervositet. Rasen har utmärkt luktsinne.

Huvud

Huvudet skall som helhet ha ett nobelt utseende och vara i proportion till kroppen. Det skall inte kunna uppfattas som grovt
eller för tunt.

Skallparti
Skalle

Skallen skall vara flat och gradvis smala av mot ögonen, bredden
avtar vid det svagt markerade stopet. Nackknölen skall skönjas men
inte vara uttalat markerad. Ögonbrynsbågarna skall vara tydligt
markerade, dock inte uttalade. Huden på kraniet skall ligga stramt
och vara täckt av kort, tjock och slät päls.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat, men varken för djupt eller för
flackt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara medelstor, utfylld, svartpigmenterad och ha
öppna näsborrar.

Nosparti

Nospartiet skall vara något kortare än skallen. Nosryggen skall vara
plan (rak) och nästan parallell med skallens överlinje. Nospartiet
skall kilformat smalna av mot nostryffeln.

Läppar

Läpparna skall vara strama, torra och ligga tätt an och ha fasta
mungipor.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara proportionerliga, starka och långa och gradvis
smalna av mot nostryffeln. Tänderna skall vara friska, vita och
regelbundet placerade i saxbett. Molarerna skall passa in exakt
och incisiverna skall nudda varandra. Bettet skall vara fulltaligt
(undantaget PM1 och M3).

Kinder

Kinderna skall vara torra och täckta av stram muskulatur. Huden
skall vara slät, tätt intilliggande, den får inte vara lös under ögonen.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, mandelformade och något snedställda. De skall inte vara utstående eller djupt liggande. Färgen
skall vara brun och ögonkanterna skall sluta väl an. Ögonen skall
vara klara med energiskt och ändå tilltalande uttryck.

Öron

Öronen skall vara korta, upprätta och framåtriktade. De skall vara
högt och tätt ansatta. Formen skall vara trekantig med bred bas
och med örontippar som är antingen spetsiga eller svagt rundade.
Öronmusslan skall vara täckt av lång, tjock päls som är borstig, speciellt runt öronbasen och efter öronkanterna. Den karakteristiska
formen på huvud, öronens korrekta ansättning, storlek och hur de
långhåriga öronen bärs påvisar den korrekta rastypen.

Hals

Halsen skall vara lång, flexibel och välburen med eleganta linjer.
Den breddas något mot skulderpartiet. Nacklinjen bildar en 45
graders vinkel mot horisontalplanet. Halsen skall vara täckt med
lång, tjock päls.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara stram och plan.

Manke

Manken skall vara accentuerad och ligga något högre än rygglinjen.

Rygg

Ryggen skall vara plan, stram, inte för lång och slutta mjukt ned
från manken mot länden.

Ländparti

Länden skall vara kort, elastisk, välmusklad och jämnt ansluta
till bakpartiet.

Kors

Korset skall slutta något från ryggen mot svansansättningen, utan
avbrott.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara oval i genomskärning. Den övre delen
skall vara trubbig och den undre spetsig. Bröstkorgen skall inte
nå nedanför armbågarna. Revbenen skall vara något välvda, men
inte tunnformade.

Underlinje och buk

Underlinjen skall vara stram och uppdragen.

Svans

Svansen skall bäras naturligt med en svag böj. När hunden blir
upplivad kan svansen höjas i nivå med ryggen. Den skall vara ymnigt täckt med päls och nå till hasorna. Svansen skall inte kuperas.

Extremiteter
Framställ
Skulderblad

Skulderbladen skall vara långa, muskulösa, tillbakalagda och
intilliggande. Vinkeln mot överarmen skall vara cirka 90 grader.

Överarm

Överarmen skall vara rak och välutvecklad.

Armbåge

Armbågarna skall peka bakåt och varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underarm

Frambenen skall vara raka, sedda från alla håll och med välutvecklad, torr muskulatur.

Handlov

Handlovarna skall vara strama.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara stadiga, långa och inte för abrupt
vinklade.

Framtassar

Framtassarna skall vara slutna, fasta och med starka klor och
trampdynor vilka skall ha svart pigmentering.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara välvinklat både i knä- och hasled och rakställt
och parallellt sett bakifrån.

Lår

Låren skall vara starka och kraftigt musklade.

Knäled

Knälederna skall vara fasta, musklade och ha 120 graders vinkel.

Underben

Underbenen skall vara musklade och starka.

Has/hasled

Hasorna skall vara kraftiga och stadiga.

Mellanfot

Mellanfoten skall vara kraftig.

Baktassar

Baktassarna skall vara slutna och fasta med flexibla och starka tår.
Klor och trampdynor skall ha svart pigmentering.

Rörelser

Den naturliga gångarten är ett marknära trav. Rörelserna skall vara
lätta, smidiga och ha lång räckvidd.

Hud

Huden skall vara stram och intilliggande över hela kroppen. Den
skall vara mörkt pigmenterad.

Päls
Pälsstruktur

Kroppen skall vara täckt av den långa, tjocka och glänsande pälsen
vilken har en grov struktur. Pälslängden skall vara 5–12 cm. Den
skall vara rak eller svagt vågig och intilliggande, endast på nacken
och bröstet är den något mer öppen. Den välutvecklade underullen skall vara kortare och mjukare. Öronmusslan skall vara täckt
av lång, tjock päls som är borstig, speciellt runt öronbasen och
efter öronkanterna. Pälsen är särskilt lång på nacken, ryggen och
på baksidan av låren och hasorna där den är något vågig. Svansen
är kraftigt behårad och har långa, något vågiga fransar på undersidan. Kort, slät päls finns endast i ansiktet, på öronspetsarna och
på framsidan av benen.

Färg

Svart till metallsvart med riklig tanteckning. Ju rikligare, mättat
roströd tanteckningen är desto bättre. De typiska tantecknen skall,
när de är fullt utbredda, finnas på insidan av öronen; ovanför
ögonen; på kinderna och nospartiets sidor och ner på strupen;
som två ellipsformade fläckar på bröstet avskilda från teckningen
på strupen; på insidan av låren; på baktassarna, mellanfötterna
och upp till haslederna; på framtassarna och upp på frambenen
till armbågarna; under svansen och runt anus.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar: 52–55 cm
Tikar:
49–52 cm

Vikt

Hanhundar: 19–27 kg
Tikar:
17–24 kg

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.
• Stop som inte är väl markerat.
• Svaga käkar.
• Mankhöjd +- 2 cm från standarden.
• Rygg som är för lång eller för kort.
• Blek färg på tanteckning.
• Övertecknad tanmarkering.
• Vit bröstfläck (tolereras upp till 3 cm storlek).

Allvarliga fel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Mankhöjd hos hanhund under 50 cm eller över 57 cm.
• Mankhöjd hos tik under 47 cm eller över 54 cm.
• Alla avsteg från saxbett.
• Färre än 42 tänder (bortsett från PM1 och M3).
• Mycket blekt gul ögonfärg.
• Hängande eller fladdriga öron.
• All annan pälsfärg än svart med tanteckning.
• Teckningar på andra ställen än beskrivna i standarden.
• Korthårig eller avsaknad av underull.
• Fullständig avsaknad av tantecken.

Nota bene

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

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Öron som är stora, mjuka eller brett placerade.
Kort hals.
Tunnformad eller flat bröstkorg.
Armbågar som är utåt- eller inåtvridna.
Branta skulderblad.
Mjuk rygg eller karprygg.
Veka hasor, kohasighet.
Brant kors.
Bundna rörelser.
Svans som är böjd över rygglinjen.
Lockig päls.

Underkäke

Haka

Överkäke

Nosparti

Nostryffel

Nosrygg

Ansikte

Buklinje

Länd

Framtass

Underben
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Halsvälvning
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Handlov
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Bringa
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Skulderled
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Öga

Skalle
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Baktass

Mellanfot

Hasled

Svans

Lår

Sittbensknöl

Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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