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Chodský pes är en ung ras som god-
kändes i sitt hemland så sent som 1984 
och stamboken stängdes år 2000. Rasen 
är inte godkänd av FCI, men regis-
treras av SKK sedan 2010 och anslöts 
till Svenska Brukshundklubben 2014. 
Förutom ursprungslandet och Sverige 
är rasen godkänd i sex andra europeiska 

länder. Rasen har fått sitt 
namn från den tjeckiska 

regionen Chodsko, där 
hundar patrullerade 
den viktiga handels-
gränsen mot Tysk-

land för flera hundra 
år sedan. Hundarna 

användes även som 
vallhundar. Tidiga avbild-

ningar visar att dåtidens 
chodskýhundar är utseende- 

mässigt mycket lika dagens 
rasrepresentanter.

Utseende
Chodský pes är en medelstor hund 
med en mankhöjd på 52–55 centi-

meter för hanar och 49–52 
centimeter för tikar. Vikten 

kan variera mellan 18 och 25 kilo. Den 
vädertåliga pälsen, rak eller lätt vågig, har 
ett tätt och grovt täckhår om 5–12 centi-
meter och rikligt med underull. Färgen 
är svart med roströda tecken, så kallad 
black and tan. 

Karaktär/mentalitet
I rasstandarden beskrivs chodskýn som 
livlig och med snabba reaktioner utan 
att vara hetsig. Andra beskrivande ord är 
lugn, lättlärd, uppmärksam, kontrollerad, 
vänlig, orädd och vaksam. Totalt har 108 
individer genomgått SBK:s mentalbes-
krivning och resultaten visar nyfikna, 
lekfulla och orädda hundar.

Hälsa
När det gäller en ny ras med relativt få 
individer är det svårt att med bestämdhet 
uttala sig om dess hälsoläge. Rasklubben 
har framför allt uppmärksammat 
problem med höft- och armbågsleder 
samt något enstaka fall av epilepsi. Även 
inavelsgraden står under bevakning, 
vilket är naturligt då det handlar om en 
ras med få individer.  

Förekomst
I dagsläget är cirka 252 chodský pes 
registrerade i Sverige och man räknar 
med totalt cirka 5 000 registrerade 
hundar i världen. I Sverige finns idag ett 
tiotal uppfödare av rasen.

Aktiv rasklubb
Svenska rasklubben för chodský pes har 
ett väl fungerande samarbete med den 
tjeckiska rasklubben och diskuterar 
bland annat kvalitetskrav för parning 
med möjlighet till datoriserade prov- 
parningar med tjeckiska hundar.
    Klubben uppger att dess främsta 
målsättning är att förbättra HD-resul-
taten, minska inavelsgraden beräknat på 
fem generationer (max 4 procent) samt 
behålla rasens goda mentala status.

Rasklubben vill även inspirera 
chodský-ägare till träning och tävling 
med sina hundar. Flera träningsläger 
och aktivitetsdagar arrangeras, med 
aktiviteter inom bland annat spår, sök, 
uppletande, lydnad, agility, freestyle och 
Nose Work. 

Chodský pes – trevlig och 
populär nykomling

Det brukar vanligtvis ta ett par år för nya raser att etablera sig i 
Sverige, men för tjeckiska chodský pes vaknade intresset direkt. Det är 

tydligt att denna trevliga och aktiva hund i lagom format tilltalar många.
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Träning och aktivering
Chodský pes är en brukshund och 
behöver aktivitet för att må bra och 
fungera väl. Det kan handla om allt från 
lek och aktiva promenader där hundarna 
tilldelas utmanande uppgifter, till mer 
målinriktad träning och tävling i olika 
hundsporter. Som för alla raser med 
ett större mått av självständighet är det 
viktigt att tidigt träna samarbete, kontakt 
och följsamhet.

I nuläget är det inte så många svenska 
individer som prövats i bruksarbete, men 
rasens mentala egenskaper ger en ledtråd 
om att rasen bör fungera utmärkt inom 
bruksgrenarna. Flera ägare till chodský 
pes berättar att deras hundar har hög 
arbetslust och samarbetsvilja, så förhopp- 
ningsvis kommer vi att se mer av rasen i 
tävling framöver.

Lär dig mer om rasen
Det bästa sättet att lära sig mer om en ras 
är att träffa olika hundar samt prata med 
företrädare för rasklubben, uppfödare 
och andra ägare av rasen. På Svenska 
chodský pesklubbens webbplats finns 

information om träningsläger och andra 
klubbaktiviteter med möjlighet att titta 
närmare på rasen. Där finns också en 
lista över kontaktpersoner från större 
delen av landet. 

På webbplatsen finns även utförlig 
information om rasen, bland annat det 
viktiga RAS-dokumentet. RAS står för 
rasspecifika avelsstrategier och är en 
handlingsplan för avelsarbetet där rasen 
beskrivs ingående ur olika perspektiv så 
som hälsa, mentalitet, utseende, eventu-
ella problem etcetera.

Läs mer
1. Svenska chodský 

pesklubben: scpk.se/ 

2.  Tjeckiska rasklubben: 

kpchp.org/

Åsa Tiderman, ordförande i Svenska chodský pesklubben:

"Jag tycker att chodský pes är en fantas-
tisk ras att jobba med. Rolig, positiv och 
utmanande på samma gång. Att rasen 
ökar snabbt i popularitet beror nog på 
att den både är trevlig att titta på och 
erbjuder en karaktär som passar bra för 
dagens träningsmetoder.
    Rasen har ett brett användnings- 
spektra och passar till en mängd olika 
sporter och aktiviteter, vilket passar 

hundägare som vill kunna ägna sig åt 
flera olika aktiviteter.
    Det som gör mig bekymrad är när per-
soner intresserar sig för rasen på grund 
av utseendet. Då tänker jag att det finns 
en stor risk att de kommer bli besvikna. 
Chodský pes är en underbar hund, men 
den kräver aktivitet och demokratiskt 
ledarskap. Får den det är det en lojal, 
arbetsvillig och positiv hund!"

KRÄVANDE SÖTNOS. Ingen soffkompis i första hand.


