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CHODSKÝ PES 
POCHODZENIE:  Republika Czeska  
DATA OF PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 20.02.2019.  

Tłumaczenie polskie (z jęz. angielskiego) lipiec 2022    Mirosław Redlicki 

UŻYTKOWOŚĆ:  Wszechstronny pies pracujacy. 

KLASYFIKACJA FCI: Grupa 1 Psy pasterskie i zaganiające  

                                               (z wyłączeniem szwajcarskich psów do  bydła) 

                                           Sekcja 1 psy pasterskie 

                                           Obowiązują próby pracy. 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:  Pochodzenie rasy ginie w mrokach historii.   W swej  książce, 
wysławiajacej region Chodsko , napisanej w latach 1923-24, Jindrich Simoon Baar opisał psy z 
rejonu Szumawy i nadał im nazwę “Chodsky pes”.  Te zrównoważone i niezmordowane zwierzęta 
były wykorzystywane do pilnowania, obrony  i przeganiania bydła. Zachowało się wiele zapisków i 
ilustracji z regionu Chodsko.  J.A.Gabriel. pisząc o nim w roku 1864, nazywa jego mieszkańców 
“psiogłowcami”, a ich znakiem  był wizerunek typowego owczarka z widoczna kryzą z dłuższego 
włosa – takie psy były oddanymi stróżami ich domostw.   

Istnienie na tych terenach długowłosych psów owczarskich, oddanych pomocników w pracy i 
stróżów domostw potwierdzone jest także w noweli  A. Jiráska pod tytułem „Psiogłowcy” z 
ilustracjami  Mikolása Alsa.  Co prawda  wszystkie te zapiski i ilustracje nie stanowią niezbitych 
dowodów na pochodzenie dzisiejszej rasy, niemniej jednak stanowią potwierdzenie istnienia  
lokalnego typu psa owczarskiego na terenie Czech.  .    

WRAŻENIE OGÓLNE:  Średniej wielkości owczarek o wydłużonym, prostokątnym tułowiu. Włos 
długi z obfitym podszerstkiem, dzięki czemu szata daje ochronę przy każdej pogodzie.  Budowa psa 
jest nadzwyczaj harmonijna i poszczególne części .  składają się na wyważoną, zwartą i  atrakcyjną 
dla oka sylwetkę.  Typowe dla psa tej rasy są krótkie uszy, elegancka, długa szyja, piękna postawa i 
noszenie się, wysoki kłąb i obfita, długa sierść.  Porusza się on lekko i swobodnie. Cała sylwetka, od 
głowy aż po ogon,  zamknięta jest eleganckimi liniami krzywymi.    

 WAŻNE  PROPORCJE:   Stosunek wysokości do długości tułowia (mierzonej od stawu barkowego 
do guza siedzeniowego powinien wynosić  10 : 11. 

Głębokość klatki piersiowej stanowi połowę   wysokości w kłębie. 

Długość kufy powinna być nieco mniejsza od połowy długości głowy. 

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:  Pies aktywny, szybki w reakcjach,  ale nie porywczy. Jest 
posłuszny, daje się łatwo układać , jest skupiony i karny . Jego niewielkie wymagania, wytrzymałość 
i bezpretensjonalność  czynią z niego doskonałego psa rodzinnego, który jest odważny,  opanowany 



i nadzwyczaj  czujny, i odznacza się doskonałym węchem. Rasa odznacza się   żywym 
usposobieniem  a przy tym wyjątkowym wprost opanowaniem.   

GŁOWA:  W całości ma mieć szlachetny wyraz  i wielkość proporcjonalną do tułowia. Nie może 
sprawiać wrażenia ciężkiej ani  bardzo delikatnej.    

MÓZGOCZASZKA: 
Czaszka:  Płaska, stopniowo zwężająca się ku oczom i przełomowi czołowemu, który jest tylko lekko 
zaznaczony.  Guz potyliczny wyczuwalny, ale nie bardzo widoczny, podobnie łuki nadoczodołowe – 
są wykształcone, ale nie rzucają się w oczy.  
Stop:  Zaznaczony, ale ani bardzo wyraźny, ani płytki. 

TRZEWIOCZASZKA: 
Nos:  Średniej wielkości, czarny, o rozwartych nozdrzach.  

Kufa: Nieco krótsza od mózgoczaszki. Grzbiet nosa prosty, niemal równoległy do linii górnej 
mózgoczaszki.  Kufa jest klinowata, zwęża się w kierunku nosa.   
Wargi:  Suche, zwarte, przylegające na całej długości, także w kącikach.    

Szczęki/Uzębienie:  Szczęki długie, mocne i proporcjonalne, stopniowo zwężające się ku nosowi. 
Zęby mocne, zdrowe i czysto białe,  równomiernie rozmieszczone, kompletny zgryz nożycowy. 
Trzonowce zwierają się dokładnie, podobnie i siekacze.  Wymagany komplet uzębienia.    

Policzki:  Suche i pokryte płaskimi mięśniami.  Nie są wydatne ani obwisłe pod oczami.    

OCZY:  Średniej wielkości , trochę skośnie osadzone, kształtu migdała.  Nie mogą być oni wypukłe, 
ani głęboko osadzone. Tęczówka brązowa, powieki dobrze przylegające, o żywym, pełnym energii 
ale sympatycznym wyrazie.   

USZY: Krótkie, stojące, skierowane ku przodowi, osadzone wysoko i blisko siebie . Są kształtu 
trójkąta o szerokiej podstawie i końcach szpiczastych lub lekko zaokrąglonych . Małżowiny uszne są 
porośnięte  długą, gęstą sierścią, najdłuższą u podstawy i na krawędziach. Charakterystyczny kształt 
głowy, prawidłowe osadzenie, kształt i noszenie porośniętych długim włosem uszu determinują 
prawidłowość typu rasowego.   

SZYJA: Elegancka w liniach, wdzięcznie noszona pod kątem 45 stopni w stosunku do linii grzbietu, 
długa i giętka. Lekko poszerza się ku łopatkom, jest porośnięta długą, gęstą sierścią.   

TUŁÓW: 
Linia górna:  Prosta, mocna.   
Kłąb: Wyraźny, lekko wystający ponad linię grzbietu.   
Grzbiet:  Prosty, mocny, niezbyt długi, lekko opada od kłębu.   

Lędźwie:  Krótkie, giętkie, dobrze umięśnione, tworzące wraz z grzbietem linię prostą.  

 Zad:  Na początku tej samej wysokości, co grzbiet,  opada łagodnie ku ogonowi i przechodzi płynie 
w jego nasadę.   
Klatka piersiowa: Owalna na przekroju, szeroka w górnej części, w dolnej V-kształtna.  Nie sięga 
poniżej łokcia. Żebra troche wysklepione, ale nie beczkowate.   
Linia dolna i brzuch:  Podciągnięte, nie obwisłe. 



OGON:  Tak w spoczynku, jak w ruchu noszony naturalnie i  lekko wygięty, przy pobudzeniu 
wzniesiony do poziomu grzbietu. Sięga stawu skokowego i jest obficie owłosiony . Nie może być 
cięty.    

KOŃCZYNY 

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 
Łopatka:  Powinna być długa, dobrze umięśniona, przylegająca do tułowia i ustawiona skośnie.  
Tworzy z ramieniem kąt, zbliżony do 90 stopni.  
Ramię: Mocne i proste. 
Łokieć: Skierowany prosto do tyłu, nie wykręcony na zewnątrz ani do wewnątrz 

Przedramię: Oglądane z każdej strony proste, z dobrze rozwiniętym, suchym umięśnieniem. 
Nadgarstek:  Mocny. 
Śródręcze: Mocne, długie, tylko lekko nachylone.  . 
Łapa: Zwarta, pazury i opuszki czarne, twarde i zwarte.  

KOŃCZYNY TYLNE: 
Wygląd ogólny:  Dobrze kątowane w stawach kolanowym i  skokowym. Oglądane z tyłu – proste i 
równoległe względem siebie.  
Udo: Mocne, dobrze umięśnione. 

Staw kolanowy: Dobrze wykształcony i umięśniony, kąt w stawie kolanowym 120 stopni . 

Podudzie: Mocne i dobrze umięśnione.   
Staw skokowy: Mocny i dobrze umięśniony. . 
Śródstopie:  Mocne. 
Stopa:  Zwarta, palce mocne i  giętkie, pazury i opuszki czarne.    

RUCH:  Naturalny chodem jest niski kłus. Ruch jest lekki, swobodny i przestrzenny.    

SKÓRA:  Napięta i przylegająca na całym ciele, ciemno pigmentowana.    

SZATA: 
Sierść:  Ciało porośnięte jest lśniącą, gęstą,  długą, trochę twardą sierścią, której długość wynosi od 
5 do 12 cm.  Powinna być ona prosta lub lekko falista, na tułowiu jest przylegająca, natomiast na 
szyi i klatce piersiowej trochę odstaje. Podszerstek jest obfity, krótszy i bardziej miękki od okrywy.   
Małżowiny uszne obficie owłosione, zwłaszcza u podstawy i na krawędziach.  Ogon obficie 
porośnięty sierścią, która na spodniej jego stronie tworzy niewielkie, lekko pofalowane pióro.  
Trzewioczaszka, czubki uszu i przednie krawędzie kończyn porośnięte krótkim, gładkim włosem.   

Maść: Czarna aż do czarnej z rdzawym nalotem i wyraźnym podpalaniem – im ono ciemniejsze i  
bardziej czyste, tym lepiej.  Inne umaszczenia są niedopuszczalne.   Gdy podpalanie jest kompletne, 
znajduje się w następujących miejscach: wewnątrz uszu i na ich krawędziach, na policzkach, na 
bokach kufy, skąd płynnie przechodzi na szyję, tworząc  półksiężyc, na przedpiersiu oddzielone od 
podpalania na szyi, na wewnętrznej i tylnej krawędzi ud, na stopach i śródstopiach aż  do stawów 
skokowych, na przednich nogach aż do łokci, na spodniej stronie ogona i wokół odbytu.  



WIELKOŚĆ I WAGA: 
Wysokość w kłębie:   Psy: 52 do 55 cm     Suki : 49 do 52 cm.  

Waga :  Psy: 19 – 27 kg       Suki : 17 – 24 kg.  

WADY:  Wszelkie odstępstwa od podanego wyżej wzorca powinny być uznawane za wadę i 
ocenione w zależności od stopnia nasilenia oraz wpływu  na zdrowie i dobrostan psa oraz zdolność 
do  wykonywania pracy, do której  był przeznaczony. 

 Stop słabo zaznaczony. 

 Słabe szczęki. 

 Wysokość o ponad dwa cm większa lub mniejsza od podanej we wzorcu.  

 Zbyt długi lub zbyt krótki grzbiet. 

 Wyblakłe podpalanie. 

 Nadmiar podpalania.  

 Biała plamka na piersi większa niż 3 cm 

WADY DUŻE 

 Uszy duże, miękkie, szeroko rozstawione.   

 Krótka szyja. 

 Beczkowata lub płaska klatka piersiowa.  

 Wykręcone na zewnątrz lub do wewnątrz łokcie. 

 Strome łopatki.  

 Zapadnięty lub wygarbiony grzbiet.  

 Słabe stawy skokowe,iksowata postawa tyłu..  

 Spadzisty zad.  

 Związany ruch.  

 Ogon zakręcony nad grzbietem.  

 Kędzierzawa sierść. 

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE 

 Agresja lub nadmierna lękliwość. 

 Wyraźne wady  budowy lub zaburzenia zachowania  

 Wysokość poniżej 50 lub powyżej 57 cm u psa, poniżej 47 lub powyżej 5 cm u suki.  

 Wszelkie odchylenia od zgryzu nożycowego.  

  Brak jakiegokolwiek zęba  (z wyjątkiem P1 i M3).  



 Oczy drapieżnego ptaka (tzn. bardzo jasne żółte).  

 Wiszące  lub opadające  uszy.  

 Maść inna niż czara podpalana.  

 Podpalanie w innych niż podane  miejscach.  

 Sierść krótka lub bez podszerstka.  

 Zupełny brak podpalania..  

N.B.:  

 Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra całkowicie umieszczone w worku 
mosznowym 

 Do hodowli mogą być użyte tylko funkcjonalnie i klinicznie zdrowe psy o wyglądzie 
typowym dla rasy.   

 


