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En Chodský pes kännetecknas av sitt 
livliga temperament, sin höga nivå av 
nyfikenhet och starka nerver. Den är 
snabb i sina reaktioner, vaksam, lättlärd 
och uppmärksam samt har ett vänligt 
sinne. Dessutom har den ett mycket 
välutvecklat luktsinne. 

 

 
 
Historia 

Chodský peshunden har en anrik historia och 
härstammar från regionen Chodsko i västra 
Tjeckien. På 1100-talet gick gränsen mellan 
Tjeckien och Tyskland igenom regionen 
Chodsko. Vid den här tiden ansvarade 
Chodskofolket för gränsskyddet och 
patrullerade gränsen med Chodský pes-
liknande hundar. Förutom patrullerande 
användes hundarna även som herdehundar. 
Inte helt otippat betyder Chodský pes just 
Chodernas hund. 

 
Glädjande för oss behöll Choderna sina 
hundar efter att gränsbevakningsuppdraget 
upphörde och använde dem på senare tid som 
gårdshundar.  

 
Chodernas fana bär siluetten av ett 
hundhuvud. Det stiliserade hundhuvudet är 
sedan länge en tjeckisk symbol för 
försvarsvilja.  

 

Chodský pes i Sverige 

õ 2010 Rasen godkänns för registrering i SKK. 
õ 2013 Svenska Chodský pesklubben (SCPK) 

bildas. 
õ 2014 Svenska Chodský pesklubben anslöts 

till SBK 

Chodský pes är ännu inte godkänd av FCI  

 

 
 

Rasbeskrivning 
 Chodský pes är en medelstor brukshund med 
 en mankhöjd på 49 – 55(+- 2 cm) cm och en 
 vikt mellan 18 – 25 kg. De är utrustade med 
 dubbelpäls med bottenull och täckhår, vilket 
 gör att de inte har någon specifik 
 fällningsperiod. Pälsen gör hunden tålig för 
 alla väder samt är lättskött. En Chodský pes 
 ska vara svart med tantecken.  
 

Det finns ca 5 000 registrerade individer och 
övervägande delen återfinns i hemlandet 
Tjeckien. Den svenska populationen uppgår till 
ca 230 individer, varav strax över 100 är importer. 
 
Rasen är livlig och energisk samt tycker om alla 
former av praktiskt nosarbete, vilket är 
utmärkande för en hund av brukshundsras. 
 
En Chodský pes är vänlig och naturbegåvningar i 
interaktion med barn. Flertalet ägare uppfattar 
sina hundar som intensiva i hundmöten, vilket 
kan härledas till rasens höga värdesiffra på 
nyfikenhet vid mentalbeskrivning (MH).  
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Intensiteten ska inte förväxlas med 
aggressivitet. De är synnerligen lämpliga som 
patrullhundar inom Försvarsmakten. 

 
Om du letar efter en aktiv kompis som är 
uthållig och ställer upp på allt är det rasen för 
dig. Om du däremot inte är road av att 
aktivera din hund bör du överväga ett annat 
val av ras. 

 

 
 

       Mentalitet 
 

 
 

 

 
 
Hälsa 

Chodský pes är en förhållandevis frisk ras. 
Rasen har, precis som många andra 
bruksraser, förekomst av höftledsdysplasi 
(HD) och armbågsledsdysplasi (ED). I en 
liten population som Chodský pes är det 
viktigt att hålla en så låg inavelsgrad som 
möjligt och använda många individer i avel. 
För att få en sund population behöver lika 
många hanar som tikar användas i avel för att 
statistiskt bredda avelsbasen på ett hållbart 
sätt. 

 
 

Vill du träffa flera Chodský pes? 

Mer information om rasklubbens aktiviteter 
och läger finner du på rasklubbens hemsida. 

 

 

 

Varmt välkomna att lära känna vår fina ras närmare! 


