
Vanligaste frågorna och svar om 
Chodský pes 

 

Kontaktuppgifter: www.scpk.se info@scpk.se SCPK c/o Tiderman Väla 129 715 91 Odensbacken 
 

 
1. Hur pass krävande är rasen? 

Svar: En Chodský pes behöver aktiveras för att må 
bra. En god grundläggande hundkunskap om en 
bruksras egenskaper och behov rekommenderas. 
 

2. Hur mycket HD och ED finns i rasen?  
Svar: Både HD och ED förekommer. Rasen ingår 
i ett hälsoprogram avseende HD. Det är tillåtet att 
para ett avelsdjur med HD C men får då endast 
paras en individ med A eller B. Eftersom en 
Chodský pes är väldigt sund i sin kropps-
konstitution, smidig och relativt liten, får den sällan 
problem även med lindrigare grad av HD. 

 
3. Hur är rasens hälsostatus? 

Svar: Enligt genomförda hälsoenkätundersökning 
är rasen förhållandevis frisk. Hälsoenkätens resultat 
finns att läsa på rasklubbens hemsida. 

 
4. Den ser ut som en liten Schäfer – är den som 

en Schäfer till sin läggning?  
Svar: Även om den ser ut som en liten Schäfer 
stannar likheterna där. Största skillnaden är 
Chodskýns högre grad av självständighet. 
 

5. Fäller rasen mycket?  
Svar: Ja – den fäller relativt mycket. 
 

6. Vilka uppfödare rekommenderar rasklubben? 
Svar: Rasklubben rekommenderar ingen specifik 
kennel utan hänvisar till de kennlar som finns 
publicerade på rasklubbens 
hemsida och som följer 
rasklubbens avels-
rekommendationer. 
 

7. Är det svår och dyrt att 
importera en hund 
från Tjeckien? Svar: 
Det är förhållandevis 
enkelt att importera en hund. På 
Jordbruksverkets hemsida kan du läsa exakt 
tillvägagångssätt. 
En valp eller hund från Tjeckien måste ha 
rabiesvaccination, vilket innebär att du inte kan 
hämta en valp yngre än 15 veckor. En valp kostar 
ca 1 000 EUR och när alla övriga avgifter är 
betalda kostar en valp mellan 14 000 – 17 000 SEK 
inklusive resa beroende på resesätt. 
 

 
 

8. Jag har läst att hunden är en kravlös 
familjehund – stämmer det? 
Svar: Nej – om du förväntar dig en kravlös 
familjehund finns det skäl att anta att du kan få 
problem med ditt hundägande. Återigen 
rekommenderas en god grundläggande 
hundkunskap samt att du som ägare vill vara aktiv 
med din hund.  

 

 
 

9. Hur är rasen i träning- och tävlingssituationer? 
Svar: Rasen är sen i sin mentala utveckling och de 
ekipage som tränar och tävlar framgångsrikt 
noterar att hundarna behöver tid för att mogna. De 
flesta debuterar först kring 2-årsåldern på 
tävlingsbanorna. Det är viktigt att lägga mycket tid 
och energi på grundträning av den unga hunden – 
där utgångspunkten är att skapa kontakt, 
samarbete, fokus och följsamhet genom 
belöningslek och belöning i form av godis. Därtill 
är det viktigt att miljöträna den unga hunden i 
lagom dos. Skynda långsamt och var noga med 
grundträning och du kommer att få en positiv 
tränings- och tävlingskompis under lång tid 
framöver. 
 

10. Är rasen att betrakta som lättlärd? 
Svar: Rasen är lättlärd men behöver grundtränas 
med kontaktövningar eftersom de är självständiga. 
Olika typer av belöningslekar med inslag av 
kontaktövningar är exempel på bra grundträning. 

 
 


