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Toto ‰tûnû
uÏ má
v‰echny
typické
znaky
chodského
psa
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M

ám dojem, Ïe odpovûdût v pﬁípadû chodského psa není nijak sloÏité. TvÛrcÛm tohoto plemena se
totiÏ skuteãnû podaﬁilo najít „díru na
trhu“ a vyplnit ji. V‰estranné v˘konné plemeno, v mnohém srovnatelné s nûmeck˘m ovãákem, ale v˘raznû men‰í (oproti
ostatním pracovním plemenÛm zhruba
o 10 aÏ 15 cm niÏ‰í a 15 kg lehãí), a tudíÏ
nenároãnûj‰í a ovladatelnûj‰í tﬁeba i dûtmi a dÛchodci, totiÏ v jinak pﬁepestré
nabídce plemen skuteãnû chybûlo.

Novinka, nebo staroÏitnost?
„Pes Jana Sladkého Koziny“, „Pﬁedloha
skautského znaku“, „Hraniãáﬁ star˘ch
ChodÛ“ - právû takové a podobné pﬁívlastky b˘vají s chodsk˘m psem ãasto
spojovány. Na zdÛrazÀování historick˘ch
souvislostí rád poukazoval i ãlovûk pova-

Foto Martin Smrãek

„Chodského
psa zvládne
i snaživý
začátečník, cvičit
s ním může
i mládež.“
Ïovan˘ za tvÛrce plemene Jan Findejs.
Hloubavého ãtenáﬁe teì asi napadne: jak
to jde dohromady? Jak mÛÏe b˘t tvÛrcem
starobylého, historického plemene ná‰
souãasník (ing. Findejs zemﬁel na podzim
loÀského roku)? Jednalo se v tomto pﬁípadû o znovuobjevení nûãeho, co zde uÏ
kdysi dávno existovalo? Nebo o znovuvy‰lechtûní pﬁesnû podle starého vzoru, historickou rekonstrukci?
Ani jedno, ani druhé není úplnû pﬁesné.
Chodsk˘ pes pﬁesnû v takové podobû,
v jaké ho známe dnes, nikdy v minulosti
neexistoval. Na druhé stranû je ov‰em
historicky doloÏeno, Ïe na území âech se
svébytná forma ovãáckého psa relativnû
ustáleného typu v minulosti vyskytovala.
Tito psi Ïili i na území Chodska, ale
v rámci specifik tohoto regionu byly jejich úlohy ‰ir‰í. Chodové stﬁeÏící nejzápadnûj‰í v˘spu ãesk˘ch hranic odjakÏiva
pouÏívali ke své práci psy, a psí hlavu si
proto dali i do erbu. Po kolonizaci pohraniãních lesÛ a její pﬁemûnû na pole
a pastviny se hraniãáﬁ‰tí psi zaãali pouÏívat také jako ovãáci a k ochranû pﬁed ‰elmami a zlodûji.

Chodský pes
Chodsk˘ pes je ãtvrt˘m a posledním ze série ãesk˘ch neuznan˘ch
plemen psÛ, která jsme vám postupnû pﬁedstavili. Jako u v‰ech
novû vznikajících plemen, jeÏ teprve ãekají na svÛj vstup na
mezinárodní kynologické fórum, i zde se jako zásadní vkrádá
otázka: máme opravdu dobr˘ dÛvod pro to, abychom za chodského
psa a jeho prosazení bojovali? Nevystaãili bychom si se stávajícími
více neÏ tﬁemi stovkami ze strany FCI uznávan˘mi plemeny?
O úloze a v˘znamu chodsk˘ch psÛ v na‰í
minulosti se ve sv˘ch dílech zmiÀují Jindﬁich ·imon Baar, Karel Matûj âapek
Chod a samozﬁejmû Alois Jirásek ve svém
románu Psohlavci. Vût‰ina z nás má je‰tû z dob povinné ‰kolní docházky v pamûti kresby Mikolá‰e Al‰e. Snad si je‰tû
vzpomenete, Ïe na nûkolika ilustracích
k PsohlavcÛm je vyobrazen Chod s ‰irákem na hlavû a ãakanem v ruce, jemuÏ
u nohou sedí bdûl˘ pes se vztyãen˘ma
u‰ima. O chodsk˘ch psech se ve sv˘ch
vzpomínkách zmiÀuje také Jindﬁich
·imon Baar jako o psech typick˘ch pro
Chodsko, vyrovnaného typu, kteﬁí se pr˘
vyskytují hlavnû v okolí vesnice Klenãí na
·umavû. Pomník chodského psa je souãástí pomníku Jana Sladkého Koziny
v Hrádku u DomaÏlic. A koneãnû hlava
psa ve skautské lilii, jeÏ je dodnes nedílnou souãástí oficiálního znaku ãesk˘ch
skautÛ, má rovnûÏ patﬁit chodskému psu.
To v‰echno v‰ak jsou svûdectví nepﬁímá,

Pro plemeno je typické postavení
a nesení krátk˘ch u‰í

zprostﬁedkovaná, která nám sice dávají
informaci o typu ovãáka, jenÏ se na
Chodsku v minulosti choval, ale ani pﬁi
nejbujnûj‰í fantazii je nelze ztotoÏnit
s dne‰ním chodsk˘m psem. Doklady
o tom, jak pﬁesnû tito psi vypadali, jak
byli velcí, jakou mûli barvu a podobnû
chybûjí. Moderního chodského psa tak
lze oznaãit spí‰e za „ohlas“ v‰ech tûchto
zmínek a památek. Moderní tvÛrci v plemeni zhmotnili svou pﬁedstavu o tom,
jak asi mohl – nebo podle jejich pﬁedstav
mûl - pÛvodní chodsk˘ pes vypadat. Není
v‰ak pochyb o tom, Ïe jeho souãasná
podoba je v˘sledkem novodobého chovatelského snaÏení. Byl stanoven typ, jak by
plemeno mûlo vypadat, a zaãala cesta zhmotÀování této ideální pﬁedstavy v praxi.
To v‰ak je‰tû mûlo nûjakou dobu trvat.

Vznik plemene
Ve dvacátém století totiÏ chodsk˘ pes
upadl v zapomnûní. Nûkolik nad‰encÛ se
sice v období po 2. svûtové válce pokusilo sestavit návrh na uznání chodského
psa FCI, ale k realizaci nakonec nedo‰lo
a koncept návrhu se ztratil.
Skuteãná historie chodského psa tak zaãíná aÏ v roce 1984. V tomto roce byl pﬁedloÏen ke schválení standard plemene,
odsouhlaseno zapisování ‰tûÀat pod
názvem chodsk˘ pes do plemenné knihy.
Pﬁedcházelo mu zveﬁejnûní ãlánku inÏen˘ra Findejse o nûkdej‰ím chodském psu.
Na moÏnost jeho opûtovného vytvoﬁení
pr˘ autora pﬁivedl znám˘ kynologick˘
odborník Vilém Kurz, kter˘ mu zaslal
fotografie nûkolika plemen, jeÏ by si podle jeho názoru zaslouÏila regeneraci.
Z nich Jana Findejse nejvíce zaujal právû
pÛvodní ãesk˘ ovãák.
Na konci ãlánku, kter˘ popisoval, jak by
plemeno mûlo vypadat, byla v˘zva, aby
se pﬁihlásili majitelé, kteﬁí mají psa
podobného typu doma. A lidé se skuteãnû zaãali hlásit. Podaﬁilo se vybrat nûkoSVùT PSÒ 4/07
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o ‰tûÀata má vzestupnou tendenci, coÏ
lze vysledovat i z toho, Ïe aã jdou poãty
kaÏdoroãnû odchovan˘ch ‰tûÀat do stovek, s inzeráty na nû se setkáme spí‰e
v˘jimeãnû.

Jediná
povolená
barva je
ãerná se sytû
Ïlut˘mi znaky
(black and
tan)

Zlatá stﬁední cesta
Za úspû‰n˘m roz‰íﬁením chodského psa
je samozﬁejmû víc neÏ jen jeho pﬁíjemn˘
zevnûj‰ek. Je to totiÏ pes ve v‰ech ohledech „tak akorát“. Ani velk˘, ani mal˘, ani
tûÏk˘, ani kﬁehk˘ nebo subtilní. Je aktivní,
nikoliv v‰ak hyperaktivní. Dobﬁe hlídá,
ale není agresivní ãi nebezpeãn˘ svému
okolí. Srst nemá ani úplnû dlouhou, ani
úplnû krátkou. PÛvodem a zaloÏením je
to spí‰e venkovan (kdysi se pr˘ dokonce
uvaÏovalo o názvu ãesk˘ selsk˘ pes), jenÏ
se ale dokáÏe bez problémÛ pﬁizpÛsobit
i Ïivotu ve mûstû. Je tak mal˘, Ïe ho fyzicky dokáÏe zvládnout témûﬁ kaÏd˘, pﬁitom
ale tak velk˘, Ïe je schopen plnit úlohu
hlídaãe a obránce, kter˘ budí respekt.
Zkrátka ve v‰ech ohledech, co se vzhledu
i povahy t˘ãe, to je pes, jak má b˘t – a to
lidé dokáÏou ocenit.
K dal‰ím pﬁednostem plemene patﬁí
skromnost, nenároãnost, odolnost a také
jistá tvrdost vÛãi vnûj‰ím podmínkám.
Právû na to kladli tvÛrci chodského psa
od poãátku velk˘ dÛraz. Chod‰tí psi
mohou Ïít bez problémÛ cel˘ Ïivot venku, nevadí jim dé‰È, sníh ani mráz. V tomto ohledu se pr˘ vyrovnají i seversk˘m
plemenÛm. Na rozdíl od nich jim v‰ak
nijak zvlá‰È nevadí ani letní vedra. Srst
není tak dlouhá, aby vyÏadovala nûjakou
pﬁehnanou péãi, vût‰inou ji postaãí jednou t˘dnû v rychlosti proãesat ﬁídk˘m
kovov˘m hﬁebenem a pravidelnû prokartáãovat. O nûco více pozornosti potﬁebuje pﬁirozenû v období línání, které v‰ak
vût‰inou probíhá velmi rychle.

Není to mal˘ nûmeck˘ ovãák
lik zvíﬁat sice nejasného pÛvodu, ale
rámcovû splÀující pﬁedstavy tvÛrcÛ.
Byli to pﬁedev‰ím pes Dixi a fena Bessy,
kteﬁí vytvoﬁili první pár chodského psa
a v roce 1985 dali v chovatelské stanici Na
Barance svûtu první vrh. V‰ech ‰est ‰tûÀat
bylo vzácnû vyrovnan˘ch, takÏe bylo na
ãem stavût. Uskuteãnily se dal‰í vrhy, do
chovu vstoupili dal‰í nepﬁíbuzní psi
a podaﬁilo se vytvoﬁit nûkolik na sobû
nezávisl˘ch linií. V‰ichni jedinci vybraní
pro regeneraci museli b˘t pﬁedem schváleni bonitaãní komisí, potom byl naﬁízen
jeden zku‰ební vrh a teprve po jeho
vyhodnocení se rozhodovalo o dal‰ím
vyuÏití dan˘ch psÛ do chovu. Co se exte-
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riéru t˘ãe, dÛraz byl kladen na charakteristickou stﬁední v˘‰ku psÛ, rovn˘ hﬁbet
a dlouhou srst s bohatou podsadou, která mûla b˘t odolná vÛãi nepﬁízni poãasí.
U‰i mûly b˘t krátké, nasazené daleko od
sebe a bohatû osrstûné. PoÏadovan˘ typ
se podaﬁilo prosadit pomûrnû rychle.
Stejnû dÛleÏité bylo, Ïe nové plemeno od
poãátku budilo zájem ‰iroké kynologické
veﬁejnosti, kter˘ trvá dodnes. S chodsk˘mi psy se bûÏnû setkáváme nejen na v˘stavách, ale i na nejrÛznûj‰ích sportovních soutûÏích i bûÏnû na ulicích.
V roce 2005 se plemeno umístilo na 51.
místû tabulky poãetnosti psích plemen,
kdyÏ bylo odchováno 181 ‰tûÀat. Zájem

Majitelé „choìákÛ“ musí poãítat s tím, Ïe
veﬁejnost si jejich svûﬁence bude ustaviãnû plést s nûmeck˘m ovãákem, vût‰inou
lidovû naz˘van˘m vlãák. Na první pohled
se chodsk˘ pes men‰ímu nûmeckému
ovãákovi skuteãnû trochu podobá. Má
s ním také spoleãnou univerzálnost, skvûlou ovladatelnost, v˘born˘ ãich a pﬁizpÛsobivost. V mnohém se v‰ak li‰í. Co se
exteriéru t˘ãe, je o nûco men‰í a lehãí, má
mít naprosto rovn˘ hﬁbet, ‰ir‰í a krat‰í
hlavu, men‰í u‰i umístûné více u sebe.
Odli‰uje se pﬁirozenû i délkou a typem
srsti a zbarvením. které je u chodského
psa vÏdy ãernoÏluté. Oproti nûmeckému
ovãákovi má také jin˘ zpÛsob pohybu. Je
pro nûj typick˘ nízk˘ klus s diagonálním
posunem konãetin pﬁi zachování nemûn-
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né linie hﬁbetu. Chod je lehk˘, pruÏn˘
a prostorn˘. V pohybu je toto plemeno
mimoﬁádnû vytrvalé, obratné a ‰ikovné.
Rozdíly bychom na‰li také v povaze a celkovém zaloÏení. Chodsk˘ pes je více
„rodinn˘m psem“, i kdyÏ v‰estrannû
nadan˘m, a vyÏaduje citlivé zacházení. Je
nenároãnûj‰í a sná‰enlivûj‰í. Vût‰inou velmi dobﬁe vychází s ostatními psy i s cizími lidmi, pﬁímo skvûle pak s dûtmi.
Zvládne ho i snaÏiv˘ zaãáteãník, cviãit
s ním bez problémÛ mÛÏe i mládeÏ. Vyhovuje mu hrav˘ pﬁístup, ‰patnû sná‰í
dril a pﬁíli‰ ãasté mechanické opakování
stejn˘ch cvikÛ. Chodsk˘ pes nemívá sklo-

U‰i jsou
bohatû
osrstûny

ny k dominanci, naopak, typická je sná‰enlivost a dobrá ovladatelnost. Mívá
o nûco rychlej‰í reakce neÏ bûÏní sluÏební psi (b˘vá kvÛli nim nûkdy srovnáván
s dobrmanem), bleskovû pﬁechází z klidu
do aktivity a zase zpût.
Ochotnû a rád bude docházet na kynologické cviãi‰tû a podrobí se tam jakémukoliv v˘cviku, ale pokud se tam majiteli nebude chtít, nevadí. Místo
sluÏebního v˘cviku postaãí i solidní
v˘chova, pracovní vyÏití mohou nahradit dlouhé vycházky a moÏnost trávit co
nejvíce ãasu se sportovní rodinou
a úãastnit se jejích aktivit.

úlohu, pro niÏ byla stvoﬁena pﬁedev‰ím:
bystrého hlídaãe, spolehlivého ochránce
a pﬁedev‰ím skvûlého spoleãníka.
AÈ uÏ se majitel rozhodne vûnovat se se
sv˘m „choìákem“ jakékoli aktivitû, mÛÏe
si b˘t jist, Ïe jeho pes mu za to bude vdûãn˘ a bude nad‰enû spolupracovat.

Chov není problém
Chodské psy baví jakákoliv aktivita
– nebrání se ani mokrému Ïivlu

Projevuje rovnûÏ vlohy pro stﬁeÏení stád
a práci v zápﬁahu.“
Chod‰tí psi dnes zcela bûÏnû skládají v‰estranné zkou‰ky z v˘konu a to i vy‰‰ího
stupnû. Nûkteﬁí mají za sebou úspû‰nû
sloÏené zkou‰ky lavinové i záchranáﬁské
(napﬁíklad psi Daren Garsia a Endy
Bryvilsár byli úspû‰nû nasazeni pﬁi
záchranáﬁsk˘ch pracích po zemûtﬁesení
v Turecku a také pﬁi vyhledávání ztracen˘ch osob). Nûkteﬁí chod‰tí psi jsou
i dnes vyuÏíváni pﬁi práci se stády ovcí
nebo koní (napﬁíklad Berta Cidabro a její
dcera Cedra Cidabro).
Tûlesné parametry chodsk˘ch psÛ,
jejich stﬁední v˘‰ka, rychlost, obratnost
a celkov˘ pruÏn˘ a lehk˘ pohyb je pﬁedurãují pro soutûÏe agility, kde se jim
v posledních letech daﬁí dostávat i do
nejvy‰‰ích soutûÏí.
Vût‰ina chodsk˘ch psÛ v‰ak dnes plní

I z hlediska chovu chodsk˘ pes dostává
své povûsti zdravého, skromného a Ïivotaschopného plemene. Odchovy b˘vají
poãetné a bezproblémové, feny pravidelnû hárají a dobﬁe zabﬁezávají i rodí. O ‰tûÀátka se pak vzornû starají a dlouho je
kojí. Vrhy b˘vají poãetné.
Samozﬁejmû Ïádnému plemeni se zcela
nevyh˘bají zdravotní problémy. U chodského psa se objevuje dysplazie kyãelního
kloubu, takÏe chovatelé se zamûﬁují na
prevenci a psy pﬁed zaﬁazením do chovu
rentgenují. Naopak podmínkou pro získání chovnosti není zkou‰ka z v˘konu
a plemeno se doposud nerozãlenilo na
pracovní a exteriérové linie.
Chodsk˘ pes sice není není mezinárodnû
uznán, byl v‰ak vyvezen jiÏ do mnoha
zemí, napﬁíklad do SRN, Dánska, ·védska, Beneluxu a dokonce i do USA.
Pﬁejme mu, aby své vítûzné taÏení jednou
zavr‰il i mezinárodním uznáním. Ale
i kdyby k tomu nedo‰lo, jeho pﬁíznivci na
nûho urãitû nezanevﬁou. Jeho dobré vlastLea Smrãková
nosti se o to postarají.

Je to stﬁední pes
obdélníkového
tûlesného rámce

Foto Martin Smrãek

Co dokáÏe
Stále mluvíme o v‰estrannosti chodského
psa, ale co to konkrétnû znamená v praxi?
Ocitujme nejprve ze standardu: „Je v˘born˘m hlídacím, ochrann˘m a doprovodn˘m psem, kter˘ je schopen nároãného
v˘cviku. Je obdaﬁen vynikajícím nosem,
ãichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem. Díky ideální stﬁední velikosti
a dobré ovladatelnosti lze chodského psa
vyuÏít ve slepeckém v˘cviku. Navíc pro
v˘borné ãichové schopnosti mÛÏe b˘t
s úspûchem nasazen pﬁi záchranáﬁsk˘ch
akcích a pﬁi vyhledávání osob v lavinách.
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