Cho ský pes
Choos - Jas _9 ceá. - volbou pro rodinu s dětmi, ale i pro zájemce o sportovní
_
s o ování se psem. Proč začínám touto větou? Když jsem začala psát
;:~ě a jsem začít základními informacemi o plemen i, typu, kdy vzniklo a jak.
;;::.;:~6C jsem se rozhodla na prvním místě vyzdvihnout všestrannost tohoto plemene
a ~ě rztah těchto psů k rodině a dětem. Možná i proto, že to bylo jedno z mých základních
a: -án. v době, když jsem štěně sama vybřrala. Hlavně ale proto, že si choďáčci status všestranného
,-,é o psa prostě zaslouží. Posuďte sami ...

Historie
Chodský pes patří mezi česká národní
plemena, mezi plemena ovčácká. Mnoho
lidí má tendenci zaměňovat chodského psa
s německým ovčákem. Když se ovšem na
obě plemena podíváte pozorněji, zjistíte, že
rozdíly nejsou rozhodně tak malé. Ve vzhledu, využitelnosti ani v povaze. Chodský pes
není nové, ale regenerované plemeno. Znamená to, že jsou sice o něm dochované zprávy již ze 13. století, zejména z dobových románů a kreseb, ale pak plemeno víceméně
zaniklo či přestalo jako samotné plemeno
vystupovat. Teprve v 80. letech 20. století začaly pokusy o jeho regeneraci. Dnes už můžeme vidět, že byly úspěšné. Regenerace začala výběrem vhodných chovných párů psů,
které odpovídaly dřívější charakteristice pleme,ne. Hlavním cílem regenerace plemene
bylo odchovávat zdravé, velmi odolné a nenáročné psy, vysoce temperamentní, s chutí
do práce, výborné hlídače a společníky za
každé situace a pro všechny kategorie zájemců.

ří rádi štěkotem upozorní i na sebemenší
pohyb kolem svěřeného území. K cizím lidem se chovají tolerantně, ke členům své rodiny jsou velmi přítulní, velmi laskaví a trpěliví k dětem již od nejútlejšího věku.
Chodský pes miluje svou rodinu a jejím členům chce být co nejvíce na blízku. Vyhledává kontakt a každou příležitost zažívat
se svými lidmi jakékoli zážitky. Toto bych
chtěla podtrhnout, protože tento pes nikdy
nebude spokojený například celodenně zavřený v kotci s tím, že sice dostane najíst
i napít, ale majitel ho vytáhne jen několikrát
týdně ven za účelem výcviku a pak ho vrátí
zpět. Tento pes chce cítit blízkost svých lidí
a vyWedává s nimi kontakt, chce být členem
rodiny.
pohybový režim. Venku může být celoročně, nevyžaduje zvláštní zázemí, plně postačí
suchá bouda která psa v případě potřeby
ochrání před průvanem. Jeho dlouhá srst
s bohatou podsadou je samočisticí, není
tedy třeba každodenní kartáčování pro udržení srsti v kondici.

Člen rodiny
Péče o chodského psa není narocna.
S přehledem ho lze mít venku i v bytě, samozřejmě za předpokladu, že bude dodržen

Psi milují odpočinek na vyvýšeném místě s dobrým výhledem na domovní dveře či
branku. Však jsou.také výborní hlídači, kte-

32

Je učenlivý
Chodský pes velmi rád spolupracuje, je
prakticky schopen naučit se cokoli, co ho
nadchne, a proto větších úspěchů rozhodně
dosáhnete spíše důmyslným výcvikem a pozitivní motivací než drilem. Díky této vlastnosti je vhodný i pro děti, které se o výcvik
zajímají. Jsou to právě děti, jež jsou schopny
naprosto spontánně a otevřeně zapojit psy
do těch nejneuvěřitelnějších aktivit, které by
dospělí pokládali za "zcela zbytečné", ale

