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hodský pes je spolu s pražským
krysaříkem nejstarším českým plemenem. Doprovázel Chody na Šumavě
při střežení nejdůležitější cesty vedoucí
od Domažlic do Německa. Houževnatí
a velmi odolní psi byli kromě toho používání
i k pastevectví a stopování zvěře. Chodský
pes se dostal i do knih známých spisovatelů,
jako byl Jindřich Šimon Baar nebo Alois
Jirásek (v díle Psohlavci), na svých kresbách ho zvěčnil i Mikoláš Aleš.
Bohužel se postupem doby na toto skvělé
plemeno skoro zapomnělo. Až v roce 1984
se kynologové začali pokoušet o jeho znovuzrození. Základem pro nový chov plemene byla fenka Bessy, pes Dixi a později
i pes Blesk. První vrh byl v roce 1985, a to
zásluhou pana Findejse. Přestože plemeno
uznalo několik států v Evropě, na mezinárodní uznání FCI stále čeká. Výbor Klubu
přátel chodského psa (KPCHP) v současné
době usilovně pracuje na mezinárodním
uznání plemene.
V České republice je plemeno na vzestupu, momentálně je zapsáno asi 5800
psů (od roku 1985) a každý rok se zapisuje
kolem 400 štěňat. „Náš Klub má přes 600
členů a jeho řady se stále rozšiřují. Je to
vidět i v zahraničí, kluby jsou ve Švýcarsku, Švédsku, Norsku, Finsku atd. Obliba
tohoto nenáročného ovčáckého psa stoupá,“
upozorňuje Karel Peroutka, místopředseda
a jednatel Klubu přátel chodského psa.

Je velmi všestranný

Je to naše národní
plemeno, jeho historie
se datuje už od 13.
století, ale dosud
není ani mezinárodně
uznané (jen v několika zemích od roku
1985). Na dlouhá léta
dokonce upadl do zapomnění… Přitom je
to ideální, všestranný
rodinný pes
a dobrý hlídač.

Chodský pes je temperamentní, přirozeně
sebevědomý a lehce se všemu naučí, proto
je vhodný jak pro začínající kynology, tak
i pro náročný výcvik. Je vynikající jako
doprovodný a hlídací pes, dá se výborně
využít i jako pes asistenční nebo záchranářský. A samozřejmě umí dobře střežit
stádo zvířat. Na svou rodinu je velmi silně
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Inessie a Izabell
z Letinské kovárny
a Olivie z Gipova

citově vázán, díky své trpělivosti a toleranci
je i skvělým parťákem pro děti. Vůči cizím
lidem je zdrženlivý a své blízké dokáže
dobře ochránit. S jinými psy obvykle
vychází dobře, ale většinou jejich společnost příliš nevyhledává.
Skvěle se hodí snad pro všechny sporty
i na služební výcvik. Výborné výsledky
má v jakýchkoliv pracích využívajících
čich, jako je stopařina, záchranařina apod.
Chodské psy potkáme opravdu všude – jako
správné ovčácké plemeno při pasení, ale
také na agility, při tanci se psem, na treku,
při už zmiňované záchranařině, u sportovního výcviku... Také jsou to i výborní
canisterapeuti. Jejich univerzálnost je
zkrátka převeliká.
„Chodák asi nikdy nebude na vrcholových akcích pravidelně porážet jiná

pracovní plemena, a i když bude dělat tu
svou práci nebo sport na opravdu vysoké
úrovni, pořád z něj doma bude ten rodinný
kámoš, který miluje děti a svoji rodinu,“
říká chovatel Karel Peroutka a dodává: „Já
se se svými psy věnuji agility a poslušnosti
a často chodíme na různé vycházky po okolí
(10–15 km). Nedělá jim problém jít delší
vzdálenosti, od lidí, co s chodáky provozují
treky, vždycky slyším to samé – že je to
vytrvalý a houževnatý pes.“

Anero Rosa white a Chess Lužanské hvozdy

Chodský pes
12

Všestranný kamarád,
sportovec a hlídač
www.haf-mnau.cz

Argo z Majklovy zahrady
www.haf-mnau.cz
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ZKUŠENOSTI CHOVATELE
Karel Peroutka
CHS z Letinské kovárny
www.zletinskekovarny.cz

Pochází z chovatelské rodiny, takže když si
pořídil první chodskou fenu, bylo jasné, co
se bude dít dál. Název chovatelské stanice se
váže na historické kořeny spojené s Letinskou
kovárnou, která se v Letinech zachovala
po více než 300 let. Chovem chodských psů
se zabývá asi 12 let. Také pracuje ve výboru
KPCHP a jako poradce chovu pro západ Čech.
Chodské psy mám jako kámoše a členy
rodiny. V mých odchovech najdete mnoho
šampionů, junior šampionů, grand šampionů z různých zemí ad. Přesto je pro mne
v chovu stále hlavní povaha psů a jejich
zdraví – to považuji za důležitější než
všechny výstavní tituly. Proto jsem rád,
když najdu pro své odchovy majitele, kteří
se svým psem něco dělají a rozvíjejí jejich
potenciál. Několik mých odchovů pracuje
u záchranářů v Německu, a mají hodně nadprůměrné výkony. Nerad bych na některé
své odchovance zapomněl, protože je dost
těch, kteří cvičí – agility počínaje a sportovní
kynologií konče. Já se svými psy chodím
na cvičák, děláme agility a poslušnost, obojí
spíš pro zábavu. Ale o tom by přece život
s chodským psem měl být – o zábavě.
Čím vás vlastně oslovilo právě
tohle plemeno?
Prvního chodského psa jsem viděl
někdy v 90. letech v časopisu Chovatel,
a doslova mi učaroval. Vždycky jsem chtěl
dlouhosrstého psa, nejlépe černého,

a hlavně ovčáckého typu. A tohle chodák
splňoval. V té době jsem si ale dalšího psa
pořídit nemohl, a proto přišel chodský pes
do naší rodiny až po dlouhých letech, kdy
jsem úplně náhodou zjistil, že poblíž mají
štěňata chodských psů. Ještě než jsem se jel
podívat, už bylo rozhodnuto, že jeden z psů
jde k nám. Nakonec jsem si přivezl Vitu,
zakladatelku mého chovu, která mě hodně
naučila a hlavně mi ukázala, jaký chodák
opravdu je. Dnes je Vita prababičkou našich
odchovů a já jsem jí opravdu vděčný za to,
co pro mne udělala (a stále dělá).
A v čem je pro mne chodák ten NEJ? Právě
proto, jaký je – umí být dobrý společník,
je šikovný pro různé sporty, co se jednou
naučí, tak už umí... Pro mne prostě ideální
plemeno. A navíc – je to opravdový Čech J,
a asi proto si tak rozumíme.

Jakou mají povahu?
Mně naprosto vyhovuje jejich univerzálnost, to je na tomhle plemeni to nejlepší.
Když jdu jezdit na kole, tak můžu vzít
chodáka s sebou, když si udělám delší výlet,
zase mám chodáka s sebou... Vyhovuje mi
na něm i to, že mám vedle sebe kámoše,
který je nekonfliktní, vytrvalý a je rád
ve společnosti rodiny.
Jak jim je v bytě? Nejsou
vhodní spíš na zahradu?
S chodským psem chovaným v bytě
osobní zkušenost nemám, ale některé moje
odchovy jsou „bytovkáři“, a nemají s tím
žádný problém.
Potřebují denně běhat? Nebo
nějaký jiný zápřah?

Inzerce
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Orchidea Lukato Gold

Zaměstnat psa je asi nutnost u každého
plemene, nejde říct: tohle je dobré plemeno
do bytu, tohle ale ne. Každé plemeno potřebuje nějakou zábavu, vycházky atd.
Jaké největší zdravotní problémy může toto plemeno mít?
Žádné velké zdravotní problémy v chovu
nejsou. Před dvěma lety jsme v chovu
zavedli program zdraví, který nám má
ukázat, kde by mohla být slabá zdravotní
stránka plemene, ale zatím neshledáváme
nic neobvyklého. Ba spíše naopak, výskyt
nemocí je menší, než jsme očekávali.
Jak správně o tyto psy pečovat?
Chodský pes nevyžaduje žádnou speciální péči, nebo aspoň já o ní nevím...
Nebo spíš moji psi žádnou speciální péči
nepotřebují J.
Scházíte se s jinými majiteli,
pořádáte společné akce?
V Klubu dělám místopředsedu, jednatele,
referenta pro výstavy a poradce chovu pro
Plzeňský a Karlovarský kraj, a musím říct, že
se jako výbor KPCHP snažíme podporovat
veškeré akce spojené s chodským psem.
Jsou to speciály v treku, dogdancingu, agility a další výcvikové akce pro chodské psy.
Pořádáme závod o Kozinův pohár (což je
jediný klubový závod pro pracovní chodské
psy, takové naše Chodské mistrovství ČR).
Pak také několik svodů a bonitací po celé ČR
a třikrát v roce pořádáme klubovou výstavu.
V letošním roce pořádáme opravdu výjimečnou akci při příležitosti 25. výročí založení KPCHP. Jedná se o Evropskou výstavu
chodských psů – a kde jinde by tato akce
měla být než na Chodsku, a ještě kde jinde
než v Chodské Lhotě. Takže – pokud chcete
navštívit největší akci v dějinách klubu, tak
určitě doporučuji 6. srpna v Chodské Lhotě
naši Evropskou výstavu jen pro chodské psy.
Doufáme, že při historickém návratu bude
na Chodsku co nejvíc chodských psů.
Text: Kateřina Kašparová
Foto: Klub přátel chodského psa,
www.kpchp.org

