
věřte, že tak bude choďák ten nejspokojeněj-
ší pes pod sluncem. Chodský pes není kon-
fliktní, ale je-li napaden, umí se bránit.
Přestože se vyznačuje temperamentní pova-
hou, je lehce ovladatelný a velmi chápavý.

Sportovní i jiné aktivity
Pohyb chodského psa je lehký, rychlý

a volný. Je to pes střední velikosti i hmotnos-
ti (průměrně 20-26 kg). Elegance pohybu je
předpokladem vysoké obratnosti, což uvíta-
jí zejména příznivci dogfrisbee a agility.

Další disciplínou, ve které choďáci dosa-
hují velkých úspěchů, je dogdancing - tanec
se psem. I zde je kladen vysoký důraz na
schopnost maximální koncentrace, výborné
koordinace a spolupráci (souhře) s majite-
lem.

Jeho ideální střední velikost a již zmíně-
ná dobrá ovladatelnost jsou dobře využitel-
né i při výcviku doprovodného (slepeckého)
psa, nejeden chodský pes se uplatnil v aktiv-
ní záchranařině. Úspěchů v tomto oboru
dokonce v poslední době výrazně přibývá,
a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, od-
kud přicházejí na choďáčky velmi dobré re-
ference.

Podobným tématem je i canistera-
pie -Iěčba psí duší. K náročným canisterape-
utickým zkouškám a do ještě náročnější
dobrovolnické canisterapeutické činnosti se
dnes s nadšením zapojuje čím dál víc týmů.
A věřte, že tato pravidelná činnost povahu
psa opravdu prověří. I když se to nezdá, pes
je vystavován silnému emocionálnímu a psy-
chickému tlaku, a přesto má na každé tera-
pii zůstat vyrovnaný, klidný a chápavý k po-
třebám klientů.

Ani ve sportovní kynologii se chodský
pes neztratí. Pro je dobrou motivovatel-
nost a cvičitelnost se hodí i pro mladé či za-
čínající kynology. Stále více psů má složeny
nižší zkoušky z výkonu, ale již nejsou výjim-
kou ani zkoušky 3. stupně, účast na výběro-
vých závodech či mistrovstvích.

Každé plemeno má i negativa
Nechtěla bych tady vzbudit dojem, že

plemeno nemá chybičku a že všichni jedinci
se již jako bezproblémoví a všestranní naro-
dí a tím je vše dané. Samozřejmě, hodně dů-
ležitá je výchova v rodině, zkazit výchovu

můžete u kteréhokoli plemene. Jde o to při
výběru plemene nepodléhat momentálním
módním trendům, ale spíš zapřemýšlet, co
jsme schopni nabídnout a co očekáváme, ko-
lik času a prostoru můžeme svému budoucí-
mu pejskovi věnovat, jaké činnosti bychom

vysoké výkony v disciplíně, na kterou právě
pomyslíme. Je to termín, který si choďáci
vysloužili díky vysoké rozmanitosti činnos-
tí, které se svými majiteli úspěšně vykonáva-
jí.
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chtěli provozovat a v neposlední řadě také
na jaké úrovni - jestli nám jde o hezké spo-
lečné chvíle při čemkoli, nebo máme ambice
v nějakém oboru vynikat na národní či vyš-
ší úrovni. Všestrannost plemene neznamená,
že každé štěně bude podávat automaticky

Zdraví
Z pohledu sledovanosti zdraví se jedná

o zdravé plemeno, které netrpí žádnou váž-
nou chorobou nadlimitně, to znamená, že se
choroby plemeni sice zcela nevyhnou, ale
nevyskytují se ve vyšší míře, která by ukazo-
vala na zatížení plemene nějakou konkrétní
chorobou. Klub přátel chodského psa pro-
střednictvím dotazníku zdraví získané infor-
mace používá pro zjištění aktuálního stavu
zdraví plemene. Také pro uchovnění jedince
je jednou z podmínek absolvování vyšetření
dysplazie kyčelního kloubu (DKK), přičemž
pro chov může být využit pouze jedinec se
stupněm max. 2/2 (C/C). Vzhledem k tomu,
že chodský pes je menší a výrazně lehčí ple-
meno než například německý ovčák, ne-


