představuje ani vySSl stupeň
DKK pro chodského psa výrazný zdravotní pohybový problém.

ložit vyhodnocení RTG DKK
(do chovu nutný výsledek do
II. stupně - CiC).

Klub

Zahraničí

Chovatele, zájemce o plemeno a majitele chodských psů
sdružuje v ČR Klub přátel chodského psa, který podporuje
chov, pořádá výstavy, svody, bonitace, ale i výcvikové a jiné akce
pro své členy i nové zájemce
o plemeno. S téměř pěti sty členy se řadí mezi nejpočetnější
chovatelské kluby. Na jeho webu
www.kpchp.org jsou všechny dostupné a potřebné informace o plemeni, databáze psů, kontakty na chovatele, chovatelská inzerce a další informace o tomto plemeni. Klub přátel chodského psa je členem
ČMKU prostřednictvím subjektu ČKS a již
několik let pracuje na uznání plernene FCI.
:žádost o mezinárodní uznání chodského
psa byla již na FCI zaslána a čekáme na projednání. Klub též pořádá několikrát do roka
klubové akce, na něž má přístup široká veřejnost a kde si lze udělat celkový přehled
o plerneni i se osobně poznat s chovateli.
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Chov
Chovem chodských psů se zabývají ve
velké míře menší chovatelé, vlastnící jednu
až tři feny, je tedy předpoklad, že štěňata vyrůstají v rodinném prostředí. Feny a psi, kteří mají mít potomky s průkazem původu,
musejí získat status "chovný jedinec", kdy
se v několika krocích posuzuje exteriér odpovídající standardu, povaha a zdraví. K získání statutu "chovný pes/fena" je potřeba
úspěšně absolvovat tři akce pořádané klubem (výstavu, svod dorostu a bonitaci) a do-

O toto plemeno je velký zájem i v zahraničí. Každoročně se
do cizích zemí rozjíždí mnoho
štěňat. Daleko nejsou ani takové
destinace jako USA, Kanada,
Finsko, a dokonce Kolumbie
a Kambodža. O zemích, jako je
Něrnecko,
Rakousko, Polsko,
Itálie, Anglie, Francie, Nizozemsko, Litva, ani nemluvím.
Nejedná se o jednotlivce, chodských psů v zahraničí je více než 150 a toto
číslo každoročně stoupá. V některých zemích, například ve Finsku, Švýcarsku, Švédsku, na Slovensku a v Polsku, založili oficiální chovatelský klub, což vzhledem ke skuteč-,
nosti, že plemeno na FCI uznání stále čeká,
není jednoduché. I zahraniční kluby pořádají setkání svých členů, výstavy. Oficiální
chov v zahraničí není snadný, aby štěňata
FCI neuznaného plemene dostala platný
průkaz původu (ne pouze jakési registrační
karty, které za PP nejsou uznávány), musí je

