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1. YHTEENVETO 

Tšekinpaimenkoira on vanha, keskikokoinen paimenkoirarotu, jonka historia ulottuu kauas 1300 

luvulle. Nykyinen jalostusohjelma rodun kotimaassa on aloitettu 1984.  

 

Rodun populaatio on Suomessa pieni, koska ensimmäiset koirat tuotiin Tšekeistä Suomeen vasta 

2009. Nyt viiden vuoden päästä koiria on Suomessa noin 60. PKU (Pohjoismainen Kennelunioni) 

hyväksyi rodun 2013, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty FCI:ssä (Federation Cynologique Interna-

tionale/kansainvälinen koiranjalostusliitto). Kiinnostus rotuun on kuitenkin voimakkaasti kasvanut 

etenkin palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien keskuudessa.   

 

Geneettisesti populaatio on pieni, sillä koko kanta on elvytetty vain muutamasta yksilöstä. Perinnöl-

lisen vaihtelun säilymisestä tulee huolehtia käyttämällä koiria monipuolisesti jalostukseen. Yksittäi-

sellä koiralla ei saa olla liian paljon jälkeläisiä. Kansainvälisen yhteistyön tekeminen eri maiden 

kasvattajien ja rotujärjestöjen kesken on tärkeää. 

 

Tšekinpaimenkoirat ovat luonteeltaan ystävällisiä ja avoimia kaikkia ihmisiä kohtaan. Ne ovat  

aktiivisia, energisiä ja liikkuvaisia, ja niillä on suuri työskentelyhalu. Harrastustoiminta rodussa on 

viime vuosina lisääntynyt. Luonteensa ja käyttöominaisuuksiensa suhteen rotu soveltuu moniin eri 

harrastuslajeihin, mutta tšekinpaimenkoira on myös luotettava perhekoira.  

 

Tšekinpaimenkoiran terveystilanteesta ei ole paljon tilastotietoa, mutta kaikenlaisia sairauksia on 

tullut esille, siksi vain tutkimalla lisää koiria voimme saada tietoa asian oikeasta tilasta. Kasvattaji-

en ja koiranomistajien ilmoitukset kasvattiensa ja/tai koiriensa sairauksista ovat erittäin tärkeätä 

tietoa. Lonkkanivelen dysplasiat ovat yleisiä samoin kivespuutokset. Keskeisimpinä vaaratekijöinä 

rodun kannalta voidaan pitää geenipohjan kapenemista entisestään tai uusien sairauksien ilmesty-

mistä rotuun. Tilanteeseen voi johtaa esim. yksittäisten koirien liikakäyttö tai yhdistelmien sukusii-

tosasteen nousu.  

 

Tavoiteohjelmassa selvitetään rodun nykytilaa, asetetaan jalostukselle selkeät tavoitteet ja määritel-

lään keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Tavoiteohjelma päivitetään viiden vuoden välein ja uusitaan 

kokonaisuudessaan 10 vuoden välein.  
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2. RODUN TAUSTA 

Rodun synty ja kehittyminen  

Tšekinpaimenkoiran alkuperäinen nimi on chodsky pes. Nimen se on saanut Chodsko alueen mu-

kaan. Rodun alkujuuret ulottuvat kauas historiaan. Chodskon alueesta on olemassa lukuisia kuvia ja 

kirjallisia kuvauksia, joissa esiintyy koiria. Kirjoituksissaan Chodskosta 1864 J.A. Gabriel kutsui 

paikallisia asukkaita nimellä "koirapäät", koska heidän kaulariipuksensa esittivät heidän kotiensa 

uskollista vartijaa. Riipuksissa oli sivukuvassa alueen tyypillisen paimenkoiran pää, jolla oli kaulan 

ympärillä pitempi karvoitus. Sama pitkäkarvainen, uskollinen paimenkoira ja kodin vartija on ku-

vattu A. Jirásekin kirjoittamassa ja Mikoláš Alšin kuvittamassa romaanissa "Koirapäät". Myös kir-

jailija Jindř. Šimon Baar kuvaili teoksissaan (1923-1924) Chodskon Šumavan seudun koiria, joita 

hän kutsui nimellä "Chodský". Nämä tyypiltään tasapainoiset, hyvin sitkeät koirat vartioivat piha-

piiriä, suojelivat isäntiensä omaisuutta ja auttoivat karjan ajamisessa kokoon. Ei tietenkään voida 

väittää, että nämä lähteet kertovat juuri nykyisen tšekinpaimenkoiran alkuperästä, mutta ne ovat 

historiallisia lähteitä, jotka todistavat vakiintuneen paimenkoiratyypin olemassaolosta Tšekinmaan 

alueella. Rotukirjat suljettiin 2000. 

 

Koska tšekinpaimenkoiran on vanha rotu, se on mahdollisesti yksi saksanpaimenkoiran edeltäjistä. 

Tšekinpaimenkoiran tiedetään asuttaneen Tšekin maita jo 1300-luvulla ja olleen ammattimaisesti 

jalostettu 1500-luvulla. Nykyinen jalostusohjelma aloitettiin vuonna 1984 ja 1985 syntyi ensimmäi-

nen pentue (Dixi x Bessy) 6 pentua. 1986 syntyi toiset 6 pentua. Vuosina 1987 – 1992 oli kasvatettu 

jo 35 pentuetta. Nykyisin lähes 5000 rekisteröityä pentua on syntynyt ohjelman aloittamisen jälkeen 

(vuosien 1984-2009 aikana).  

 

Taulukossa näemme ensimmäiset rekisteröidyt jalostusyksilöt rodun kotimaassa (1985-1986). 
 

Taulukko 1 

Vuosi Nimi Sukupuoli Synt. Aika isä emä 

Kantaemä Bessy narttu - Fox Nera 

Kantaisä Dixi uros - Fox Nera 

1.pentue Alfa na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Andy na Barance uros 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Aranka na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Asta na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Atos na Barance uros 20.10.1985 Dixi Bessy 

1.pentue Axa na Barance narttu 20.10.1985 Dixi Bessy 

2.pentue Back na Barance uros 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Baika na Barance narttu 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Ben na Barance uros 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Bessy na Barance narttu 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Brita na Barance narttu 28.6.1986 Blesk Bessy 

2.pentue Brytt na Barance uros 28.6.1986 Blesk Bessy 
Ensimmäiset jalostusyksilöt rodun kotimaassa (1985-1986). 
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Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 
Ensimmäiset yksilöt Suomeen tuotiin vuonna 2009. Ensimmäinen Suomessa syntynyt pentue näki 

päivänvalon tammikuussa 2012. Pentue rekisteröitiin CMKU rekisteriin rodun kotimaahan. Tasan 

vuoden päästä (tammikuu 2013) Suomen kennelliittoon rekisteröitiin ensimmäinen pentue. Vuosina 

2012-2013 suomessa syntyi yhteensä 5 pentuetta. 

 

Rodun rekisteröinnit lisääntyvät aluksi nopeasti, erityisesti 2013 vuoden alkupuolella PKU:n hy-

väksymisen myötä. Vuoden 2013 lopussa meillä oli jo noin 60 rotunsa edustajaa. Rodun hyväksy-

misen myötä rotu on pikkuhiljaa tullut tutuksi monipuolisena harrastuskoirana, tuloksia on tullut 

pelastuskoira- ja tokokokeissa.  Rotu sai 1.1.2014 palveluskoirakilpailuoikeudet, joten sen edustajia 

tultaneen näkemään myös muissa palveluskoiralajeissa.  

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

Suomessa rotua harrastavana yhdistyksenä toimii Suomen Chodsky pes ry, joka perustettiin 

16.11.2009 Punkaharjulla. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin rodun jalostuksen ja kasvattamisen 

edistäminen ja sen ylläpitäminen. Tšekinpaimenkoiran rotujärjestönä toimii Suomen Palveluskoira-

liitto ry. 1.1.2013. Suomen kennelliitto suomensi alkuperäisen Chodsky pes- nimen Tšekinpaimen-

koiraksi. 

 

Suomen Chodsky pes ry:n jäsenmäärä vuosilta 2011 - 2013.  

 
Taulukko 2 

2011 2012 2013 

12 jäsentä 15 jäsentä 42 jäsentä 
 Taulukko 1: Suomen Chodsky pes ry:n jäsenmäärä  

Jalostusorganisaation rakenne ja jalostustoimikunnan tehtävät 

Hallitus  

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 16.11.2009 ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuo-

sikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta varsinaista jäsentä sekä 

yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan 

sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallitus määrittelee 

toimikuntien tehtävät ja toimikunnat ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdis-

tyksen tarkoituksen ja säännöt. Yksityiset henkilöt ovat joko vuosi-, perhe- tai kunniajäseniä. Rekis-

teröidyt yhdistykset ovat aina vuosijäseniä.  
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Jalostustoimikunta  

Jalostustoimikunta perustettiin 2013 ja sen valitsi yhdistyksen hallitus. Asiantuntijajäseniä kutsu-

taan tai konsultoidaan tarvittaessa. Jalostustoimikunta toimittaa kokoustensa pöytäkirjat hallituksel-

le. Jalostustoimikunta ohjaa jalostusta keräämällä tietoa tšekinpaimenkoirista ja antamalla käytän-

nön neuvontaa sitä pyydettäessä.  

 

Jalostustoimikunta pyrkii myös järjestämään kasvattajien koulutustilaisuuksia ja välittämään tietoa 

rodusta ja sen jalostuksesta.  Jalostustoimikunnan keräämiä jalostustietoja julkaistaan yhdistyksen 

www-sivuilla (http://chpsuomi.wix.com/chodskypes) ja facebookissa. Jalostustoimikunta pyrkii 

olemaan tiiviissä yhteistyössä kasvattajien, SPKL:n jalostustoimikunnan, SKL:n jalostustieteellisen 

toimikunnan, ulkomaisten rotujärjestöjen ja muiden tarvittavien toimielimien kanssa.  

Muut toimikunnat ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitus muodostaa tarvittaessa toimikuntia tai nimittää vastuuhenkilöitä. Toimikunnat 

ovat toiminnastaan vastuussa hallitukselle. Yhdistykselle pyritään valitsemaan seuraaviin toimintoi-

hin vastuuhenkilöt: koe- ja kilpailu- sekä näyttelyvastaavat. Yhdistyksellä on omat www-sivut, fa-

cebook-ryhmä sekä nettikeskustelupalsta yleistä keskustelua ja mielipiteen vaihtoa varten. 

4. RODUN NYKYTILANNE 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geenimuotojen (alleelien) runsautta. Puhutaan 

myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia versioita 

sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin heterotsygo-

tiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja sairauden puhkeami-

selta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka geenikirjon kapeneminen voi 

johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja allergioihin. Jalostus ja perinnölli-

nen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on perinnöllistä vaihtelua. 

 

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun koirista ja 

sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun yksilömäärään näh-

den liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät haitalliset mutaatioalleelinsa vähitellen 

koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä mutaatiosta saattaa syntyä rodulle uusi tyyppivika tai -

sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä mutaatiota ole. Ihannetilantees-

sa jalostukseen käytetään koiria tasaisesti rodun kaikista sukulinjoista. 

 

Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukui-

sissa roduissa enintään 5 % ja suurilukuisissa enintään 2-3 % laskettuna rodun neljän vuoden rekis-

teröintimääristä. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana yhteensä 1000 koiraa, ei yksittäi-

nen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Toisen polven jälkeläisiä koiralla 

saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % laskettuna neljän vuo-

den rekisteröinneistä (MMT Katariina Mäki 5.8.2013) 

 

Rodun kanta Suomessa pohjautuu Tšekin sukulinjoihin eikä kanta ole ehtinyt poiketa ominaisuuk-

siltaan alkuperäisestä muuallakaan Tšekin ulkopuolella. Nykyisin rodun kotimaahan on rekisteröity 

lähes 5000 koiraa. Suomeen ensimmäisenä tulleet jalostuskoirat (Anthea  Amans Kynos, Aggy ja 

Asan Spirneo) polveutuvat kuudessa ja kahdeksannessa sukupolvessa Nerasta ja Foxista. 
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Alla olevasta taulukosta näemme Tšekinpaimenkoirien rekisteröinnit kotimaassaan vuosilta 1994, 

2008–2013, isien, emien sekä pentueitten lukumäärä.  

 
Taulukko 3 

Vuosi Rekisteröinnit Pentueet Isät Emät 

2013 415 71 46 71 

2012 380 72 43 72 

2011 396 58 31 58 

2010 333 57 33 57 

2009 275 53 35 53 

2008 241 45 25 45 

     

1994 156 23 9 23 
Tsekinpaimenkoirien rekisteröinnit kotimaassaan (2013-2008) 1994. 

 

Rekisteröintimäärät Suomessa 

Suomessa on reilun vuoden aikana (1.1.2013–10.1.2014 mennessä) rekisteröity 39 rotunsa edusta-

jaa, joista pentujen osuus on 17 kappaletta ja loput tuontikoiria. Vanhin koirista on 5 -vuotias narttu.  

 

Suomessa ensimmäisen pentueen (7.1.2012) synnytti tšekinpaimenkoira Anthea  Amans Kynos (s. 

8.12.2008) jonka kaikki kuusi urospentua rekisteröitiin Tšekin rekisteriin koska Suomi ei ollut vielä 

hyväksynyt rotua. Tästä vuoden kuluttua (7.1.2013) ensimmäinen Suomeen rekisteröidyn pentueen 

synnytti narttu Aggy Spirneo (16.4.2009) 2 narttua ja 5 urosta.  

  

Rotu on Suomessa uusi, koska ensimmäiset koirat tuotiin Suomeen 2009. Kiinnostus rotuun on vii-

me aikoina kasvanut voimakkaasti etenkin pelastus- ja palveluskoiraharrastajien keskuudessa. Myös 

näyttelytoiminta on aktiivista rodun yksilömäärään suhteutettuna.  

Sukusiitos 

Sukusiitos tarkoittaa, että parittelevat koirat ovat keskenään läheisempää sukua, kun populaation 

yksilöt keskimäärin. Yksilö saa puolet geeneistään isältään ja puolet emältään. Yksilön sukusii-

tosaste riippuu siitä, paljonko vanhemmat ovat sukua keskenään. Sukusiitosaste kuvaa jälkeläisten 

todennäköisyyttä periä (esi) vanhemmiltaan sama geeniversio. Tällöin yksilöllä on vähintään yksi 

esivanhempi, joka löytyy molempien vanhempien sukutaulusta. Mitä useampia näitä esivanhempia 

sukutauluista löytyy ja mitä lähempänä sukua nämä ovat yksilölle, sitä korkeampi sukusiitosaste on. 

 

Jos sukusiitosta ei ole, on sukusiitosaste nolla. Sukusiitoksen kasvaessa sukusiitosprosentti kasvaa. 

Vanhempien ja jälkeläisten välillä on sukulaisuusaste aina 50 %, samoin täyssisarten. Seuraavaan 

sukupolveen mentäessä sukulaisuussuhde puoliutuu. Yksilön sukusiitosaste on suoraan vanhempien 

sukulaisuussuhde puolitettuna. Sisäsiitokseksi lasketaan se, että paritettavat ovat serkukset tai sitä 

läheisempää sukua toisilleen (sukusiitosaste 6,25 % tai suurempi). Populaation sukusiitosasteen 

keskiarvo saisi nousta korkeintaan yhden prosentin sukupolvessa. Sukusiitoksen vähentämiseksi 

olisi tärkeää saada mahdollisimman erisukuisia koiria jalostuskäyttöön. On kuitenkin huomattava 

että pienen alkupopulaation vuoksi lähes kaikki tšekinpaimenkoirat ovat sukua toisilleen, näin ollen 

rodun keskimääräinen sukusiitos on korkea.  

 

Rodun populaatio ja jalostuspohja Suomessa on niin pieni, että kasvatuspohja pelkästään suomalai-

silla koirilla ei ole mahdollista. Kasvattajien on välttämätöntä etsiä mahdollisimman erisukuisia 

koiria koko maailman populaatiosta jalostusvalintoja tehdessä.  

 

Sukusiitosaste on matemaattinen arvio, joka kuvaa yksilön mahdollisuutta periä esivanhemmiltaan 

identtisiä geenejä. Sukusiitosasteen avulla voidaan arvioida todennäköisyys sille, että sattumanva-
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raisesti valitun geenilokuksen alleelit, jotka yksilö on perinyt molemmilta vanhemmiltaan, ovat 

identtiset ja peräisin samalta yksilöltä. Siitosmatadorien käyttö vääristää rodun geenipoolia siten, 

että siitosmatadorien kantamat alleelit esiintyvät runsaina kannassa. Sukusiitos lisää todennäköi-

syyttä resessiivisten geenien aikaansaamien epätoivottujen ominaisuuksien esiintymiselle populaa-

tiossa. Tällaisia ovat mm. lisääntymis-, elin- ja vastustuskykyyn heikentävästi liittyvät ominaisuu-

det. Sukusiitosaste voidaan laskea 4–6 sukupolven perusteella. Sukusiitosaste olisi kuitenkin hyvä 

laskea useamman esim. yhdeksän sukupolven perusteella. Kennelliiton jalostustietokannassa ei ole 

(koiranet) mahdollisuutta laskea kattavasti tšekinpaimenkoiran useamman sukupolven sukusiitosas-

tetta puuttuvien sukupolvitietojen vuoksi.  

 

Suomen tšekinpaimenkoiran vuosiyhteenveto on koottu ajanjaksolta 2010–2013. Tuon ajanjakson 

aikana Suomessa on noin 50 rotunsa edustajaa, joista vasta osa on rekisteröity Suomen rekisteriin. 

Vuoden 2013 alusta on rekisteröity yhteensä 39 tšekinpaimenkoiraa, joista 17 on suomessa synty-

neitä ja rekisteröityjä pentuja (44%), vuoden 2012 syntyneet pennut on rekisteröity CMKU rekiste-

riin rodun kotimaahan. Loput koirista ovat olleet tuonteja, eli n. 38 % koko kannasta on ollut tuon-

teja.  

 

Ensimmäiset Suomeen rekisteröidyt pentueet syntyivät Suomessa 2013. Tarkasteluajanjakson aika-

na on pentueita syntynyt Suomeen viisi ja koiria tuotu viisitoista. Suomessa olevien tšekinpaimen-

koirien sukusiitosasteet ovat yhdeksänteen polveen saakka laskettuna erittäin korkeita, lukemat vas-

taavat rodun kotimaan tuloksia. Yhdeksännessä polvessa 22,5 %, kuudessa 12 % ja neljännessä pol-

vessa 2,8 %. 

 

Monet Suomeen tuoduista koirista edustavat samoja linjoja, joita täällä on ollut jo aiemmin. Rodun 

geenipohjaa pitää laajentaa ja tulee huomioida, että rodun kotimaassa jalostukseen on käytetty run-

saasti samoja yksilöitä ja tiukkaa linjausta.  

 

Suomessa jalostukseen on käytetty neljää narttua ja neljää urosta, joista yksi on ulkomaalainen. Ja-

lostussuosituksia tehdessä on määriteltävä, ettei yksittäisen koiran jälkeläismäärä nouse liian suu-

reksi verrattuna koko rodun yksilöiden lukumäärään. 

 

Suomessa jalostukseen käytetyt nartut ja urokset ovat listattuna alla oleviin taulukoihin ja alimpana 

on taulukko pentueista. Taulukoista ilmenee todellinen sukusiitosaste. Koiranetin ilmoittama su-

kusiitosaste on muilla kuin kotimaisilla roduilla laskettu puutteellisen sukupolvitiedon mukaan, 

joten se on aliarvio todellisesta tilanteesta (Koiranet-jalostustietojärjestelmä). Rotu on yksilömääräl-

tään pieni ja vain 25 pentua on syntynyt Suomessa.  

 
Taulukko 4 

Jalostukseen käytetty narttu/ 

Nartun vanhemmat 

Syntynyt Pentueita Pentuja Sukusiitos %   

4 sp 

Sukusiitos %  

6 /8 sukup 

Anthea Amans Kynos/ 

Garny Cidapro  & Juwele Tass z Gipova 

8.12.2008 1 6 3,13 16,7 / 25,7 

Sju Dasickeho Zatisi/ 

Roky Bryvilsar & Kesie z Dasickeho Zatisi 

23.4.2009 2 4 6,25 16,9 / 25,7 

Aggy Spirneo/ 

Birri Prima Daja & Inspira lukato Gold 

16.4.2009 1 7 3,90 17,3 / 23,7 

Renesme z Gipova/ 

Aki Z Brdskeho Zalesi & Madelain Tass z Gipova 

8.2.2010 1 8 5,47 18,8 / 27,6 

Jalostukseen käytetyt nartut Suomessa (2012-2013) 
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Taulukko 5 

Jalostukseen käytetty uros/ 

Vanhemmat 

Syntynyt Pentueita Pentuja Sukusiitos 

%  4 sukup 

Sukusiitos %  

6 /9 sukup 

Francis Ford Vita canina 

Lexus Speed z Gipova & Balerina Vita canina 

7.7.2010 1 7 0,00 8,2 / 19,3 

O´Boy Krosandra 

Woren Bryvilsár & Chaky Krosandra 

23.04.2011 1 8 10,16 20,8 / 29,9 

Alain Od Maleho Kosire 

Gaston Daraskár & Ajša od Motyčínské skály 

29.03.2008 2 4 1,56 13,0 /25,4 

Jalostukseen käytetyt urokset Suomessa (2012-2013)  

 
Taulukko 6 

Pentujen vanhemmat (isä & emä) Syntynyt Pentuja Rekist. 

maa 

Sukusiitos %  

4 sukup 

Sukusiitos %  

6/ 9 sukup 

Assgar Draugluin & Anthea Amans Kynos 7.7.2012 6 Tšekki 0,78 8,7 / 20, 4 

Alain Od Maleho Kosire & Sju Dasickeho Zatisi 17.6.2012 1 Tšekki 2,34 10,5 / 22,6 

Francis Ford Vita canina & Aggy Spirneo 7.1.2013 7 Suomi 0,00 8,  / 19,3 

O´Boy Krosandra & Renesme z Gipova 8.2.2013 8 Suomi 4,69 14,7 / 25,7 

Alain Od Maleho Kosire & Sju Dasickeho Zatisi 15.6.2013 3 Suomi 2,34 10,5 / 22,6 
Suomessa syntyneet pentueet (2012-2013) 

Uusintayhdistelmät 

Uusintayhdistelmä tarkoittaa saman nartun ja uroksen parittamista useammassa kuin yhdessä pentu-

eessa. Uusintayhdistelmät ovat pienelle populaatiolle haitallisia, koska ne kaventavat geenipoolia 

entisestään. Yhdistelmien uusimisessa ei ole rodulle mitään annettavaa. 

 

Käytetyimmät jalostusurokset vuosina 2008-2012 (rodun kotimaassa) 
Eri uroksia on vuosina 2008–2012 käytetty 92 yksilöä, joista 35 yksilöä (12 %) on käytetty useam-

min kuin kaksi kertaa. Näillä yksilöllä on pentuja 1196 eli 74 % kaikista pennuista. Kuusi urosta oli 

käytetty yli kymmenen kertaa, näillä on 404 pentua, (25%). Edellä mainittujen koirien jälkeläisistä 

osaa on käytetty edelleen. Urosten keskinäinen sukulaisuus olisi hyvä huomioida jalostuksessa. ja-

lostukseen tulisi saada enemmän uroksia ja niin, että niillä olisi mahdollisimman tasaiset jälkeläis-

määrät.. 

 
Taulukko 7 

Nimi Pentuja 100 % pentueita 100 % 

Daren Valaimdar  (s. 4.5.2007) 

Daren Garsia & Aima Chodská kráska 79 4,9 % 13 4,6 % 

Assgar Draugluin  (s.24.02.2007) 

Assan Bryvilsár & Ikara Prima Nova 75 4,7 % 13 4,6 % 

Roky Bryvilsár  (15.3.2006) 

Garny Cidabro & Hary Bryvilsár 62 3,9 % 12 4,3 % 

Woren Bryvilsár  (s.17.12.2008) 

Garny Cidabro & Qwiki Bonny Bryvilsár 70 4,4 % 11 3,9 % 

Orin Bryvilsár  (s.12.7.2004) 

Blesk z Dašického zátiší & Hary Bryvilsár 61 3,8 % 11 3,9 % 

Pady Bryvilsár  (s.20.12.2004) 

Reno Bryvilsár & Bonny Barracuda Aces 57 3,5 % 10 3,5 % 

Garny Cidabro  (s. 15.6.2003) 

Endy Bryvilsár & Cedra Cidabro 51 3,2 % 9 3,2 % 

Brit z Horské samoty  (s. 9.7.2006) 

Qwart Prima Nova & Enya Cidabro 42 2,6 % 7 2,5 % 

Aki z Brdského zálesí  (s. 16.8.2003) 

Irvi Bryvilsár & Ajka Dar minulosti 41 2,5 % 7 2,5 % 

Herold Vigilo  (s. 27.6.2004) 

Birri Prima Daja & Bereta Vigilo 39 2,4 % 6 2,1 % 

Gass Stamo-Bud  (s. 17.2.2004) 

Reno Bryvilsár & Bifi Stamo-Bud 38 2,4 % 6 2,1 % 



8 

 

Aron Kamarko  (s. 25.4.2006) 

Birri Prima Daja & Andy Chodská 35 2,2 % 6 2,1 % 

Kim z Dašického zátiší  (s. 23.11.2006) 

Baltor Barracuda Aces & Cheena z Dašického zátiší 33 2,1 % 6 2,1 % 

Chamuray Daraskár  (s. 20.4.2005) 

Cido Vigilo & Brenda Daraskár 33 2,1 % 6 2,1 % 

Savan od Strážné skály  (s. 17.10.2003) 

Emir z Aglobern & Beli Los Jelmos 32 2,0 % 6 2,1 % 

Daemon Vita canina  (s.15.5.2008) 

Grot Cidabro & Balerina Vita canina 40 2,5 % 5 1,8 % 

Grot Cidabro  (s. 15.6.2003) 

Endy Bryvilsár & Cedra Cidabro 32 2,0 % 5 1,8 % 

Lexus Speed z Gipova  (s. 6.2.2007) 

Sirius od Strážné skály & Magma Prima Nova 30 1,9 % 5 1,8 % 

Xavi Bryvilsár  (s. 19.5.2009) 

Dasty Stamo-Bud & Rebeca Rena Bryvilsár 36 2,2 % 4 1,4 % 
Eniten käytettyjen (20) urosten jalostuskäyttö vuosina 2008-2012  

 

Jalostusmatadoreitten käyttö (rodun kotimaassa) 
Taulukoitten perusteella voidaan todeta, että jalostusmatadoreina on uroksissa noussut alkuaikoina 

esille Birri Chodský pes 222 pennulla, Birrillä syntyi parhaimpana vuonna (1994) 87 pentua joka oli 

62 % sen vuoden pennuista. Blesk z Dašického zátiší oli myös vahvasti esillä 1999–2004, jona ai-

kana se sai 114 pentua.  Viime vuosina kärkipaikan ovat vieneet Daren Valaimer ja Assgar Draug-

luin joiden osuus viiden vuoden ajanjaksolta kokonaispentumäärästä on jo kuitenkin alle 5 %, kun 

alkuaikoina matadorit ylittivät lähes 2/3 osaa pentueen määrästä. 

 
Taulukko 8 

Käytetyimmät 

jalostusurokset 2008-2012) 

Pentuja Osuus  

pennuista 

Pentueita Osuus  

pentueista 

Yht. pentuja/ 

pentueita 2013 asti 

Daren Valaimdar 79 4,9 % 13 4,6 % 94 

Assgar Draugluin 75 4,6 % 13 4,6 % 88 

Roky Bryvilsár 63 3,9 % 12 4,3 % 62 

Orin Bryvilsár 61 3,7 % 11 3,9 % 82 

Woren Bryvilsár 70 4,3 % 11 3,9 % 70 

Pady Bryvilsár 57 3,5 % 10 3,6 % 65 

Garny Cidabro 51 3,1 % 9 3,2 % 64 

Aki z Brdského zálesí 41 2,5 % 7 2,5 % 50 

Brit z Horské samoty 42 2,6 % 7 2,5 % 42 

Aron Kamarko 35 3,3 % 6 2,1 % 41 
Käytetyimmät jalostusurokset (2008-2012). 

 

Taulukko 9 

1999 Pentuja Prosentti 

osuus 

Pentueita Prosentti 

osuus 

Pentuja /pentueita 

Amor na Dubince  (s.26.12.1995) 
Far Prima Nova & Aura As-Ca 52 26 % 12 32 67/16 

Blesk z Dašického zátiší  (s.20.9.1997) 
Gedy na Barance & Chella Prima Nova 34 17 % 6 16 128/19 
Käytetyimmät jalostusurokset 1999. 

 
Taulukko 10 

1994 Pentuja Prosentti 

osuus 

Pentueita Prosentti 

osuus 

Pentuja/pentueita 

Birri Chodský pes(s.20.5.1991) 

Asan na Bylinkách & Arina Dobrá stopa 

87 61,7 % 15 57,7% 222/40 

Baldur Santana (s.14.7.1989) 

Blesk & Bessy na Barance 

15 10,6 % 2 7,7% 82/11 

Käytetyimmät jalostusurokset 1994 (Birri Chodský pes 87 pentua eli lähes 62 prosenttia vuoden 1994 pennuista). 
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Käytetyimmät jalostusnartut vuosina 2008-2012  

Eri narttuja on vuosina 2008–2012 käytetty kaikkiaan 1605 yksilöä, joista 76 (47 %) on käytetty 

useammin kuin kerran. Näillä yksilöllä on ollut pentuja 1130 eli 70 % kaikista ajanjakson aikana 

rekisteröidyistä pennuista.  46 narttua on käytetty kahdesti. Kolmesta neljään kertaan oli käytetty 26 

narttua ja loppuja neljää oli käytetty viisi kertaa. 1991–1997 Asta Chodský pes (s. 1990) nimistä 

narttua käytettiin 8 kertaa, kuudella eri uroksella, joista tuli 67 pentua. Tinka Prima Nova (s. 1997) 

on astutettu viidesti joista samaa yhdistelmää on käytetty neljästi (Art Stamo-Bud (s. 1991)  2002-

2005) eli täyssisarruksia kaikkiaan 24 kappaletta (33:sta), joista  suurinta osaa on käytetty jalostuk-

seen edelleen. 

 

Eniten käytettyjen narttujen prosenttiosuus (< 15 %) pentujen määrästä ei nouse kuitenkaan lähelle-

kään urosten määrää niinäkään aikoina, kun narttuja oli vain muutama. 

 

Narttujen jalostuskäyttö vuosina 2008-2012. Nartuilla yksittäisten koirien käyttö ei yleensä muo-

dostu ongelmaksi, koska yksi narttu ei voi tuottaa jälkeläisiä niin tehokkaasti kuin yksittäinen uros. 

Eniten käytettyjen narttujen osalta tilanne näyttää yksilötasolla hyvältä, mutta narttujen keskinäinen 

sukulaisuus on jalostuksessa huomioitava.  

 

Alla olevassa taulukosta näkee viiden vuoden (2008 – 2012) aikajaksolla jalostuksen käytetyimmät 

nartut. Nartuista matadoriksi nousi Asta Chodský pes kahdeksan (8) pentueen tuotoksella joissa oli 

yhteensä 67 pentua (alin taulukko). 

 
Taulukko 11 

Jalostusnarttu Nartun  

syntymävuosi 

Pentuja Pentueita % osuus 

pennuista 

Keisy z Dašického zátiší  
Baltor Barracuda Aces & Cheena z Dašického zátiší 

2006 34 5 2,1 % 

Ilisa Vigilo 
Justus od Majky  & Bereta Vigilo 

2006 24 5 1,5 % 

Cora Dolský mlýn 
Art Stamo-Bud & Tinka Prima Nova 

2004 21 5 1,3 % 

Rebeca Rena Bryvilsár 
Garny Cidabro & Hary Bryvilsár 

2006 18 5 1,1 % 

Bela Agisto 
Goja od Majky & Cita Latona 

2005 33 4 2,1 % 

Aira od Lužničky 
Pady Bryvilsár & Cindy od Sopečných vršků 

2007 32 4 2,0 % 

Cindy od Sopečných vršků 
Zack Bryvilsár & Xandra Bryvilsár 

2005 26 4 2,5 % 

Issabo Daraskár 
Brrix Barracuda Aces & Every Daraskár 

2005 24 4 1,5 % 

Ajša od Motyčínské skály 
Cipro Cidabro & Betty od Sopečných vršků 

2006 22 4 1,4 % 

Miranda Vigilo 
Orin Bryvilsár & Bereta Vigilo 

2007 21 4 1,3 % 

Beky Krosandra 
Cid Stamo-Bud & Finy Cidabro 

2005 19 4 1,2 % 

Nency z Dašického zátiší 
Cid Stamo-Bud & Cheena z Dašického zátiší 

2007 19 4 1,2 % 

Bessy Anne Regenia Bohemia 
Kazan Vigilo & Cora Dolský mlýn 

2008 28 3 1,7 % 

Darka z Boršova 
Orin Bryvilsár & Dara Cidabro 

2007 23 3 1,4 % 

Fleur Krosandra 
Gar z Dašického zátiší & Finy Cidabro 

2007 23 3 1,4 % 

Kesie z Dašického zátiší 
Baltor Barracuda Aces & Cheena z Dašického zátiší 

2006 23 3 1,4 % 

Bony z Horské samoty 
Qwart Prima Nova & Enya Cidabro 

2006 19 3 1,2 % 
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Brixa Černá Luna 
Reno Bryvilsár & Annie Dar minulosti 

2007 19 3 1,2 % 

Eris Vigilo 
Cipro Cidabro & Hera Prima Nova 

2002 19 3 1,2 % 

Qwiki Bonny Bryvilsár 
Reno Bryvilsár & Bonny Barracuda Aces 

2005 19 3 1,2 % 

Käytetyimmät jalostusnartut (2008-2012) 
 

 

Taulukko 12 

Jalostusnarttu Nartun  

syntymävuosi 

Pentuja Pentueita % osuus pennuista 

1993 

Asta Chodský pes 
Ben na Barance & Arina Dobrá stopa 

1990 67 8 14 % 

Käytetyin jalostusnarttu (1991 - 1997) 

 

Rodun populaatiot muissa maissa  

Tsekinpaimenkoira on hyvin harvinainen koko maailmassa. Niitä on alle kolmetuhatta (3000) yksi-

löä, joista Tsekissä noin 2500, Suomessa noin 60 ja muissa Pohjoismaissa reilu 100 yksilöä. Las-

kennassa ei ole huomioitu pentuja jotka on syntynyt maailmalla ja rekisteröity omiin ei FCI:n alai-

siin rekistereihinsä. 

4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun 

käyttötarkoituksesta  

Rotumääritelmä (liite 1.) kuvaa tšekinpaimenkoiran luonteesta: ”Eloisa, reaktioltaan nopea, mutta ei 

äkkipikainen. Melko rauhallinen, tarkkaavainen, helposti käsiteltävä ja mukautuvainen. Vaatimaton 

ja sitkeä. Lapsirakas ja siksi miellyttävä perhekoira. Peloton, hyvähermoinen ja erityisen valpas 

vartioimaan. Erinomainen hajuaisti”. 

4.2.2 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Tšekinpaimenkoirien luonnetta ei ole juurikaan testattu vielä Suomessa mutta jatkossa luonnetta 

pyritään seuraamaan mm. luonnekyselyjen, virallisten luonnetestien, MH:n sekä näyttely- ja koear-

vosteluiden tulosten pohjalta. Vaikka rotumääritelmän mukaan suositellaan koirien luonneominai-

suuksia hyödynnettävän aktiivisesti, harrastustoiminta kattaa kuitenkin vain pienen osan koiran 

kanssa vietetystä ajasta. Näin ollen lähtökohtana on pidettävä sitä, että tšekinpaimenkoira on kaikis-

sa arkielämän tilanteissa luotettava ja nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin luonteensa puolesta soveltu-

va koira. 

4.2.3 Käyttö- ja koeominaisuudet  

Tšekinpaimenkoira alkuperäinen käyttötarkoitus oli omistajan omaisuuden vartioinnin lisäksi lam-

maslaumojen kuljetus ja vartiointi. Koirat ovat jääneet tarpeettomiksi maatalouden muuttuessa ja 

suurpetojen vähentyessä. Tšekinpaimenkoiran voi löytää valppaana vahtimassa omistajiensa piha-

alueita.  

 

Paimenkoira on aikoinaan saanut työhönsä selvät ohjeet paimenelta ja edelleen tšekinpaimenkoira 

on koira, joka tarvitsee luotettavan, oikeudenmukaisen ja riittävän vahvan ohjaajan. Kun ohjaajan ja 
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koiran välillä on luottamuksellinen suhde, tšekinpaimenkoira on rauhallinen ja helposti motivoita-

vissa eri tehtäviin. Rodun luonnetta tarkastellessa täytyy huomioida rodun vuosisatoja vanha histo-

ria ja käyttötarkoitus, jota ei ole tarpeen muuttaa, koska niissä on paljon tarpeellisia aineksia nyky-

päivänkin käyttöön. Tšekinpaimenkoira on luonteeltaan eloisa ja toiminnanhaluinen, se on kohtuul-

lisen helposti koulutettavissa moniin eri harrastelajeihin sekä harrastus- että kilpailumielessä.  

Tšekinpaimenkoiran tapaa tänä päivänä melkein jokaisen lajin parista, joita maassamme voi harras-

taa. Se on miellyttämisenhaluinen ja lukee ohjaajan elekieltä tarkasti. Koulutusmenetelmissä ja op-

pimisen motivoinnissa pitää huomioida koiran herkkyys reagoida kouluttujan tiedostamattomaan 

paineistukseen. Arkielämä tšekinpaimenkoirien kanssa sujuu yleensä ongelmitta myös lapsiperheis-

sä.  

 

Tšekinpaimenkoira sai kilpailuoikeudet kansallisiin palveluskoirakokeisiin 1.1.2014, jonka jälkeen 

Käyttäytymiskokeen (BH) on suorittanut kaikkiaan kuusi koiraa. Pelastuskoirakokeista on saanut 

tuloksen kaksi koiraa. Tottelevaisuuskokeista tuloksen on saanut neljä koiraa. Suomen Kennelliiton 

luonnetestiin on osallistunut yksi koira SKL:n hyväksyttyä rodun 1.1.2013. 

 
Taulukko 13 

Lyhenne Koemuoto Tuloksia 

IPO-R  Kansainvälinen pelastuskoirakoe 2 

PEKO Kansallinen pelastuskoirakoe 2 

PAKK  Käyttäytymiskoe 7 

TOKO Tottelevaisuuskoe 9 

Tsekipaimenkoirien koetulosten lukumäärät Suomessa 2013 (tulokset koiranet) 

 

Käyttäytymisen arvostelu rodun kotimaassa 

 

Tšekeissä koirien käyttäytymistä tutkitaan jalostustarkastusten yhteydessä olevalla luonneosiolla ja 

erilaisilla käyttökokeilla. Tsekeissä on paljon samantyyppisiä kokeita, joista saa eri koulutustunnuk-

sia. Siellä on myös suojelukokeita ja sen eri osioita, jotka on suunnattu kaikille roduille.  

 

Kaikkiaan 350 tsekinpaimenkoiraa on saanut jonkun koulutustunnuksen vuosina 1985-2013. Alla 

olevassa taulukossa näkyy koirien koe-osallistumiskertoja, joita kaikkiaan on noin 1320. Lukumää-

rät hämää sillä usein sama koira on osallistunut moneen eri lajiin. Suurimman määrän on kerännyt 

koiratanssiharrastaja (Meiblees z Dašického zátiší), jolla on kaikkiaan 29 eri koulutustunnustusta, 

joista suurin osa koiratansseista. Toiseksi tulleella on 22 eri koulutustunnustusta eri suojelu- ja jäl-

kikokeista (Artea Vita canina). Kolmannelle sijalle päässeelle on 20 koetunnusta suojelu-, jälki- ja 

pelastuskoirakokeista kerännyt koira (Xena Bryvilsár). Luvuissa saattaa olla pieniä heittoja, mutta 

ovat kuitenkin suuntaa antavia. Tiedot taulukkoon on kerätty rodun kotimaan sivustoilta olevista 

käyttötuloksista. 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulokset.aspx?R=901&A=2013&K=IPO%2DR
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulokset.aspx?R=901&A=2013&K=PAKK
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTulokset.aspx?R=901&A=2013&K=TOKO
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Taulukko 14 

Koetulokset vuosina 1985 - 2013; Yhteensä 1 342 koesuoritusta Prosenttiosuus tuloksista 

Tottelevaisuus, jälki, puolustus 421 31,37 % 

Tottelevaisuus  403 30,03 % 

Perustottelevaisuus & BH 152 11,33 % 

Jälki; 135 10,06 % 

Koiratanssia 58 4,32 % 

Jälki, tottelevaisuus; 54 4,02 % 

Agility; 49 3,65 % 

Kansainvälisiä pelastuskoirakokeita 19 1,42 % 

Paimennus: 18 1,34 % 

Kaverikoiratoimintaa 9 0,67 % 

Tottis, puolustus 9 0,67 % 

Haku 8 0,60 % 

Puolustus 7 0,52 % 
Tsekipaimenkoirien koetulosten lukumäärät kotimaassaan 1985-2013 (tulokset; http://www.kpchp.org/) 

 

Rodun kotimaassa Tšekinpaimenkoiran käyttäytymistä tutkitaan rodun jalostustarkastuksessa (ul-

konäkö+pieni luonne testaus) ja erilaisissa käyttökokeissa  

4.2.4 Kotikäyttäytyminen ja lisääntyminen  

Tšekinpaimenkoira tulee sosiaalisen luonteensa puolesta pääsääntöisesti hyvin toimeen muiden koi-

rien kanssa eikä se ole ihmisiä kohtaan aggressiivinen. Koirilla ei ole todettu eroahdistusta ja se 

käyttäytyy kotona rauhallisesti.  Lisääntymisterveystietoja ei ole vielä saatu kerättyä pentueiden 

vähäisyyden vuoksi. Rodun lisääntymisen myötä saamme tietoa ilmeneekö astumis- tai tiinehtymis-

vaikeuksia, synnytysongelmia, pentujen hoitoon liittyviä ongelmia tai pentukuolleisuutta. 

4.2.5 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelma-

kohdista sekä niiden korjaamisesta  

Vähäisten tulosten perusteella on vielä vaikea todeta tšekinpaimenkoirien käyttäytymiseen liittyviä 

erityisiä ongelmia tai korjaamisen aiheita. Alkuperäisenä haukkuvana vartiokoirana tsekinpaimen-

koiran haukkuherkkyys ja/tai liiallinen vahtiminen voivat nousta ongelmallisiksi piirteiksi kaupun-

geissa ja taajamissa. Tsekinpaimenkoiraa harkitsevan on tärkeää miettiä koiraa hankkiessaan, mitä 

ominaisuuksia siltä toivoo, ja mitä ominaisuuksia ei itsensä tai asuinympäristönsä vuoksi halua. 

Jalostusvalinnoissa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota koirien luonteeseen ja sosiaaliseen käyt-

täytymiseen. Arkoja tai aggressiivisia koiria ei saa käyttää jalostukseen. 
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4.3 Terveys ja lisääntyminen  

Tilastoitua tietoa rodun sairauksista muissa maissa on hyvin vähän saatavissa. Pääosin tutkitaan 

vain jalostukseen käytettäviä koiria. Koska Suomen kanta on suoraan Tšekin kannasta, sairaustilan-

nekaan ei oletettavasti poikkea maiden välillä. 

 

Yleisesti voidaan olettaa että vialla on perinnöllinen tausta jos 

- vikaa esiintyy suhteellisesti enemmän toisilleen sukua olevilla eläimillä kuin koko populaa-

tiossa. 

- Vika on lokalisoitunut samaan kehonosaan kaikilla toisilleen sukua olevilla eläimillä 

- Vika ilmenee samassa iässä kaikille yksilöille ja taudinkulku on kaikilla samanlainen 

- Vika yleistyy sisäsiitoksen myötä 

- Vika esiintyy aina samanaikaisesti tietyn kromosomihäiriön kanssa ja 

- Vika voidaan jäljittää jonkun tietyn proteiinin virherakenteeseen. 

 

Kaikista sairauksista ja ongelmista kannattaa pitää kirjaa ja huomioida ne jalostusvalinnoissa vaikka 

sairauden perinnöllisyydestä ei olisikaan täyttä varmuutta. Jalostuskoiran tulisi olla terve eli sillä ei 

ole toistuvia sairauksia tai alttiutta sairauksiin. 

 

Mikäli jalostukseen käytetään koiraa, jolla on vähäisiä terveydellisiä puutteita, tulisi tällainen koira 

parittaa sellaisen koiran kanssa jolla ei ole vastaavia puutteita. 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisälletyt sairaudet 

Populaation pienen koon vuoksi tutkittua tietoa ei ole riittävästi kattavan yhteenvedon tekemiseen. 

Rodussa on jo tehty alustavaa terveyskyselyä. Kyselylomaketta täytyy kehittää, jotta päästään ke-

räämään tietoa hyvin laajalti sellaisista sairauksista, jotka on monilla roduilla yleisesti todettu pe-

rinnöllisiksi. Kyselyssä tuli ilmi lonkkaniveldysplasian ja kivespuutokset kohtuuttoman suurena 

prosenttiosuutena suomessa olevassa koirakannassa kuten rodun kotimaassakin. 

 

Alla olevassa taulukossa on koiranetistä otettu viralliset terveystulokset.  

 
Taulukko 15 

Rekisteri- 

numero 
Nimi  Päiväys Kohde Tulos 

ER12246/14 ARNIKA LA  

KOFILA  

17.1.2014 kyynärnivel 

lonkkanivel 

0/0 

D/D 

ER14385/13 BESSY KASLBOR  17.10.2013 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä  

silmäsairauksia 

ER11334/13 DIVOŠKA Z 

MALÉHO ÚDOLÍ  

28.9.2013 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä  

silmäsairauksia 

ER12150/13 BONGO AMANS 

KYNOS  

24.7.2013 kyynärnivel 

lonkkanivel 

0/0 

D/D 

ER10111/13 BONOS AMANS 

KYNOS  

14.6.2013 kyynärnivel 

lonkkanivel 

0/0 

E/E 

ER14385/13 BESSY KASLBOR  8.6.2013 

14.5.2013 

selän spondyloosi 

kyynärnivel 

lonkkanivel 

puhdas 

1/0 

C/C 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveys.aspx?R=901&A=12&L=1
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER12246%2F14&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER12246%2F14&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14385%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER11334%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER11334%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER12150%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER12150%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER10111%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER10111%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14385%2F13&R=901
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ER14381/13 BIRNA MEZI  

ROLEMI  

14.5.2013 kyynärnivel 

lonkkanivel 

0/0 

C/C 

ER10067/13 DARWIN LUŽANS-

KÉ HVOZDY  

19.2.2013 kyynärnivel 

lonkkanivel 

0/0 

A/A 

ER14396/13 AGGY SPIRNEO  20.9.2012 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä  

silmäsairauksia 

ER14395/13 FRANCIS FORD 

VITA CANINA  

20.9.2012 silmätutkimus ei todettu perinnöllisiä  

silmäsairauksia 

Koiranetistä viralliset terveystulokset 

 

 

Alla olevassa taulukossa yhdistyksen laatima ja ylläpitämä terveyslista. Listassa näkyy myös su-

kusiitosprosentit aina 8:teen sukupolveen asti (tulevaisuudessa 9:teen sukupolveen).  

 

Sukusiitosprosentien värit kuvaa sukusiitosprosentin suuruutta, tummanvihreä väri kuvaa ei su-

kusiitosta, vihreän värin vaaletessa sukusiitoksen osuus kasvaa ja muuttuessa vaaleasta tummaan 

punaiseen jossa jo huolestuttavan suuri sukusiitososuus.  

 
Taulukko 16 

Koiran nimi Kivekset Luusto 

Sukusiitos %  
Muut poikkeemat/ 

Kuollut ym. 4 sp 6 sp 8 sp 

Aggy Spirneo narttu A/A 3,90 17,3 23,7   

Alain od Malého Kosíře ok (2) A/C 1,56 13,0 25,4   

Andělka Pramen naděje narttu   0,78 10,5 22,5   

Anthea Amans Kynos narttu C/C 3,13 16,7 25,7   

Apocalyptica Ajšodlak narttu   4,69 17,5 28,0   

Arnika La Kofila narttu D/D  4,69 15,3 25,7  ”Vino lantio” 

Asan Spirneo ok (2) B/B 3,90 17,5 23,7   

Atomic Bomberman Ajšodlak ok (2) Selkä;yli-määr,nikam 4,69 17,3 28,0   

Badoc Amans Kynos 1   0,78 8,7 20,4   

Baltic Amans Kynos 1 
 

0,78 8,7 20,4   

Baret Amans Kynos 1 

 

0,78 8,7 20,4 29.5.13/Lonkat  

Bazzy Kaslbor 1 A/A,  0/0 3,13 11,9 17,6   

Bessy Kaslbor narttu C/C,   0/1 3,13 11,9 17,6   

Birna Mezi Rolemi narttu C/C,   0/0 3,90 8,8 19,0   

Black Body Amaranthe King uros   2,34 10,5 22,6   

Black Body Armani Boss 5 kk ok   2,34 10,5 22,6   

Bohem Amans Kynos 1   0,78 8,7 20,4   

Bongo Amans Kynos ok (2) D/D 0,78 8,7 20,4   

Bonos Amans Kynos ok (2) E/E 0,78 8,7 20,4 27.5.13/Lonkat  

Brahms J. Lukato Gold uros   2,34 10,8 22,7   

Britta z Jamenských Valíků narttu   0,00 4,5 17,4   

Caaria Zejeriss narttu   1,56 7,9 19,4   

Craig Temný onyx 5 kk ok   1,56 10,8 21,2   

Darwin Luzanske hvozdy ok (2) A/A,  0/0 0,00 8,4 20,8   

Daisuke z Dazikého Zátisi  1   2,34 10,5 22,6   

Divoška z Malého údolí narttu   2,34 10,6 19,1   

Drákulka z Malého údolí narttu   2,34 10,6 19,1   

Emir  z Dazikého Zátisi  ok (2)   3,13 13,2 23,6   

Francis Ford Vita canina ok (2) A/A 0,00 8,2 19,3   

Francis Frake Vita canina 1   0,00 8,2 19,3   

Gass z Malého údolí uros   1,56 7,8 17,9   

Harjusalaman Aatu ok   0,00 8,6 20,1   

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14381%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14381%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER10067%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER10067%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14396%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14395%2F13&R=901
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER14395%2F13&R=901
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Harjusalaman Alfa narttu   0,00 8,6 20,1   

Harjusalaman Aliupseeri ok (2)   0,00 8,6 20,1   

Harjusalaman Apassi ok (2)   0,00 8,6 20,1   

Harjusalaman Arina narttu   0,00 8,6 20,1   

Harjusalaman Arotuuli ok (2)   0,00 8,6 20,1   

Harjusalaman Astronautti ok (2)   0,00 8,6 20,1   

Henk Valaimdar 5 kk ok   0,78 9,7 16,2   

Iconus Regenia Bohemia uros   4,69 11,7 21,6   

Irissa Vita canina narttu   0,00 7,8 19,3   

Ir Cidabro ok 0/0 11,70 21,9 30,3 25.8.2013/ Epilepsia 

Jork Cidabro 9 kk ok   4,69 12,7 23,6   

Kassiopeia Vita canina narttu   0,00 7,1 20,3   

O´boy Krosandra ok (2) A/A,  0/0 10,16 20,8 29,9   

Renesme Z Gipova narttu C/C 5,47 18,8 27,6   

Sju z Dazikého Zátisi  narttu B/B 6,25 16,9 25,7   

Taabernakkelin Na Zdravi 5 kk ok   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Nadeje narttu   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Naruziva narttu   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Nebeska narttu   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Nebojsa uros   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Negative 5 kk ok   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Nehalennia narttu   4,69 14,7 25,7   

Taabernakkelin Neposeda uros   4,69 14,7 25,7   

Unique Krosandra narttu   6,25 17,4 28,0   

Usia Krosandra narttu   6,25 17,4 28,0   

Yhdistyksen laatima terveyslista yhdistyksen face-sivustolla.  

Lonkkaniveldysplasia  

Lonkkaniveldysplasia on rodussa kohtuullisen yleinen sairaus. Lonkkaniveldysplasian periyty-

vyysasteeksi on eri tutkimuksissa määritelty lähteestä riippuen 25–50 %. Perimällä on joka tapauk-

sessa tärkeä osuus lonkkavian syntymisessä ja sen suhteellisen korkean periytyvyysasteen vuoksi 

sitä voidaan jalostusvalinnoilla myös vastustaa. Tšekinpaimenkoira ei rotuna ole ollut mukana tut-

kimuksissa, mutta periytyminen tuskin poikkeaa muilla roduilla todetusta.  

 

Lonkkaniveldysplasia on polygeeninen ominaisuus, eli useat eri geeniparit yhdessä vaikuttavat sen 

ilmenemiseen yksilössä. Ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat yksilön ilmiasuun, voidaan mainita 

ainakin kasvuajan ruokinta ja liikunta. Useamman eri geeniparin vaikutus yhdessä ympäristöteki-

jöiden kanssa aiheuttavat sairauden vastustukseen ongelmia, koska etukäteen ei voida kovin suurel-

la varmuudella ennustaa yksilön periyttämää lonkkaterveyttä pelkästään yhden yksilön oman il-

miasun perusteella. Koska saman pentueen eri yksilöt saavat geeninsä sattumanvaraisesti vanhem-

miltaan, saattaa samassa pentueessakin olla lonkkaniveldysplasian suhteen sairaita ja terveitä yksi-

löitä. Lonkkaniveldysplasian suhteen on selvää, ettei vastustuksessa päästä toivottuun tulokseen, jos 

lonkkaterveydeltään keskimäärin heikosta pentueesta käytetään yksittäistä tervettä yksilöä jalostuk-

seen. Tilanne on sama tietenkin myös muiden polygeenisesti periytyvien sairauksien suhteen. 

 

Mahdollisimman suuri osa koirista tulisi kuvauttaa, jolloin yksittäisen koiran geneettisen tason ar-

viointia auttavat myös sen sukulaisten tulokset. Jalostukseen käytettävien yksilöiden sukulaisten, 

erityisesti pentuesisarusten, tulokset tulisi myös ottaa huomioon jalostusyksilöitä ja – yhdistelmiä 

suunnitellessa.  
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Alla on kuva taulukoista joka näkyy rodun kotimaan lonkkatilastotiedosto (1.1.2014), tilasto on 

tilastoitu koiran syntymävuoden mukaan. 

 
Taulukko 17 

Koirien lonkkakuva tilasto Tsekissä/koiran syntymävuosi 2010 

  isä A/A isä B/A isä B/B isä C/B Isä C/C 

Yht. % 
  äiti äiti äiti äiti äiti 

Jälkeläisiä: A/A B/A B/B C/A C/B C/C A/A C/C A/A A/A A/A B/A B/B 

A/A 34 1 6 0 1 4 0 1 4 2 4 3 1 61 18,6 

B/A 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 6 1,8 

B/B 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 6 1,8 

C/A 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1,5 

C/B 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 8 2,4 

C/C 10 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 19 5,8 

D/C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,3 

D/E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 

E/E 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,3 

Ei tutkittu 84 5 29 10 3 30 3 5 17 3 18 7 6 220 67,1 

Yht. 140 6 40 10 5 41 5 7 21 7 25 13 8 328 

Koirien lonkkakuva tilasto Tsekeissä koiran syntymävuodelta 2010 (tilaston aikoihin 3-4v).  

Yhteenveto koirien lonkkakuvatilastoista Tšekeissä. Vuosi sarakkeessa on koiran syntymävuosi.  

Tilastoinnin aikoihin koirat olivat iältään 1-5 v. 

 
Taulukko 18 

Vuosi Synt./koiria Kuvattu A B C D E 

2012 380 6,9 % 2,9 % 2,4 % 0,8 % 0,3 % 0,5 % 

2011 339 24,0 % 16,0 % 1,5 % 6,5 % - - 

2010 328 33,4 % 19,0 % 3,7 % 9,8 % 0,6 % 0,3 % 

2009 273 34,0 % 19,0 % 6,3 % 7,0 % 1,0 % 0,7 % 

2008 246 37,0 % 17,0 % 4,5 % 9,8 % 4,1 % 1,6 % 
Yhteenveto koirien lonkkakuvatilastoista Tšekeissä. 

Kyynärniveldysplasia  

Kyynärniveldysplasian periytyvyyttä on muilla roduilla jonkin verran selvitelty, ja joillakin roduilla 

sen periytyvyysaste on ollut kohtuullisen korkea. Periytymisastetta koskevat arviot ovat keskimää-

rin hieman alhaisempia kuin lonkkaniveldysplasialla. Kyynärniveldysplasia on myös polygeenisesti 

periytyvä. Kasvuajan ruokinta ja liikunta ovat myös keskeisimmät dysplasian ilmenemiseen vaikut-

tavat ympäristötekijät. Kyynärvarren luiden pituuskasvuun vaikuttavat vammat kasvuiässä aiheutta-

vat myös samankaltaisia muutoksia kyynärniveliin. Vammojen yhteydessä muutokset ovat yleensä 

vain toispuoleisia, geenit vaikuttavat samoin molempiin jalkoihin.  

 

Kyynärniveltutkimus on helppo suorittaa lonkkakuvauksen yhteydessä, joten sen aiheuttamat lisä-

kustannukset koiran omistajalle ovat hyvin pienet. Kyynärniveldysplasiaa ei rutiininomaisesti tutki-

ta ulkomailla, esim. rodun kotimaassa.  

Kivesvikaisuus  

Kivesvikaisuus tarkoittaa sitä, että uroksen toinen tai molemmat kivekset jäävät laskeutumatta nor-

maalisti vatsaontelosta kivespussiin. Kives voi jäädä vatsaontelon sisään tai nivusalueelle ihon alle. 

Piilokiveksellä on normaalia suurempi taipumus kehittyä kivessyöväksi. 

 

http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=000000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=000010&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=000011&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=000021&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=000022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=001022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=001100&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=002100&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=002200&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=002210&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=002211&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=100000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=100022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=102200&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=102210&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=110000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=110022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=112100&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=112210&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=200000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=201022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=210000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=210011&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=210022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=212200&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=212211&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=220000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=220011&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=220021&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=220022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=221000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=222100&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=222210&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=322200&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=330000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=441000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX0000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX0010&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX0011&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX0020&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX0021&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX0022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX1000&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX1022&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX1100&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX2100&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX2200&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX2210&rokDKK=2010
http://www.kpchp.org/statistikadkk2seznam.php?where=XX2211&rokDKK=2010
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Kivesvian periytymistapaa tai sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ei ole voitu perinpohjaisesti 

selvittää. Kivesvikaista koiraa ei palkita näyttelyissä eikä sitä voi käyttää jalostukseen. Muuhun 

harrastuskäyttöön kivesvikaisuudella ei ole merkitystä.  

Silmäsairaudet kuten PRA,RD tai HC 

Rodulla ei ole havaittu silmäsairauksia. Silmäsairauksia esiintyminen on yleistä monilla roduilla, 

sen takia tilannetta tulee seurata.  

Epilepsia  

Epilepsialla tarkoitetaan kohtauksellista häiriötä aivojen sähköisessä toiminnassa. Kohtaukset voi-

vat ilmetä erilaisina tajunnan ja liikunnan häiriöinä. Klassinen epilepsiakohtaus on sellainen, jossa 

potilas menettää tajuntansa, kaatuu maahan kyljelleen, kouristelee rytmisesti ja mahdollisesti virtsaa 

tai ulostaa alleen. Kohtaukset menevät ohi yleensä muutamassa minuutissa itsekseen. Kohtauksia 

saanutta koiraa ei saa käyttää eikä yhdistelmää pidä uusia.  

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet  

Tšekinpaimenkoirilla todetaan todennäköisesti satunnaisesti synnynnäisiä nikamamuutoksia joko 

lonkkakuvauksen tai muun röntgentutkimuksen yhteydessä sivulöydöksenä. Muutokset ovat tavalli-

simmin ns. välimuotoisia nikamia (transitionaalinikamia), joihin voi joskus liittyä myös toiminnal-

linen ongelma. Selkävaivoja aiheuttavina tavataan yleensä viimeisen lannenikaman tai ristiluun 

kehityshäiriöitä, jolloin rakenne voi olla vino (ns. vinolantio) tai muuten epätasapainoinen (instabii-

li). Rakenteelliset poikkeavuudet altistavat spondyloosille, jossa poikkeavien tai asentovirheen takia 

rasittuvien nikamien välille syntyy luusiltoja. Spondyloosi voi olla myös kokonaan erillinen löydös 

ja suurin osa spondyloosilöydöksistä on oireettomia sivulöydöksiä. Erilaiset selkäoireet ovat viime 

aikoina yleistyneet hyvin monessa rodussa, todennäköisesti myös tšekinpaimenkoirilla.  

 

Rodulla tulee ilmenemään tutkimusten myötä varmaan paljon samoja sairauksia kuin monessa 

muussakin rodussa, joihin pitää myös jalostusvalinnoissa kiinnittää huomiota. 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt  

Tilastoitua tietoa rodun kuolinsyistä rodun kotimaasta on vaikea saada. Suomessa on vuoden 2013 

loppuun mennessä kuollut kolme rotunsa edustajaa. Joista kaksi urosta (samasta pentueesta) joudut-

tiin lopettamaan sairaiden lonkkien takia jo reilu vuoden ikäisenä ja yksi kuoli epilepsiaan. Pidetään 

kuolinsyytilasto ajan tasalla. 

4.3.4 Lisääntyminen  

Rodun kotimaassa rodulla ei yleisesti ottaen ole tavattu suurempia lisääntymisvaikeuksia. Rodun 

yksilöt on pääasiassa astutettu hyvällä lisääntymisvietillä luonnollisesti ilman ongelmia. Terveysky-

selyn mukaan pentueiden keskimääräinen koko on ollut 5-6 pentua. Synnynnäisiä vikoja tai virheitä 

pennuissa on ollut hyvin vähän, kivesvikoja esiintyy runsaasti. Nartut synnyttävät normaalisti ilman 

synnytysongelmia.  

 

Tilastotietoa tsekinpaimenkoiran lisääntymiskäyttäytymisestä ei kuitenkaan ole, jotta edellä maini-

tuista ongelmista voitaisiin esittää lukuja. Ryhdytään keräämään systemaattisesti kaikille kasvatta-

jille suunnattua pentuekyselyä. Tulokset ovat käytettävissä seuraavaa JTO:ta valmisteltaessa. 
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4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet  

Tällä hetkellä rodussa ei ilmene terveydellistä haittaa aiheuttavia tai koiran käyttöä haittaavia ulko-

muodollisia ominaisuuksia. Tsekinpaimenkoira rakenteessa ei ole liioiteltuja piirteitä ja rotumääri-

telmän vaatimukset ovat sopusoinnussa toiminnallisuuden ja käyttötarkoituksen kanssa. Tähän pitää 

kuitenkin kiinnittää huomiota koirien arvostelussa ja jalostusvalinnassa, että hyvä tilanne säilyisi. 

Tšekinpaimenkoiria käy näyttelyissä jonkin verran, joten tarvitaan lisää rotuun koulutettuja erikois-

tuomareita. 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja  

lisääntymisessä 

Tilastoitua tietoa rodun sairauksista, on hyvin vähän saatavissa. Tšekissä ja muissakin Euroopan 

maissa lonkkaniveldysplasiaa tutkitaan röntgenkuvaamalla. Pääosin tutkitaan vain jalostukseen käy-

tettäviä koiria. Koska Suomen kuten muittenkin Euroopan maitten kanta pohjautuu suoraan tai 

muutaman sukupolven takaa lähes kokonaan Tšekin kantaan, sairaustilannekaan ei oletettavasti 

paljoa poikkea eri maiden välillä.  

 

Rodun keskeisimmät terveyden, hyvinvoinnin ja lisääntymisen ongelmakohdat ovat:  

- Lonkkavika  

- Kivespuutos 

 

Lonkkasairaudet johtuvat, osin aikansa matadoriuroksista ja virallisten kuvaustulosten suhteellisen 

lyhyestä historiasta. Lisääntymisongelmia ei tavallisesti esiinny. 

4.4 Ulkomuoto  

Suomen Kennelliitto on hyväksynyt rotumääritelmän 2013, mutta rotu ei ole vielä FCI:n hyväksy-

mä. (liite 1.)  

 

Tärkeimpänä jalostuksellisena tavoitteena ulkomuodon suhteen on ehdottomasti oltava rakenteen 

säilyttäminen liikuntakyvyn ja terveyden kannalta mahdollisimman hyvänä. Tämä on edellytys koi-

ranjalostuksen eettisten perusteiden näkökulmasta, mutta myös koko rodun säilymisen kannalta. 

Ulkomuodolliset ominaisuudet, jotka eivät ole terveyden kannalta keskeisiä, ovat toissijaisia. Silti 

ne voivat olla hyvin leimaa antavia rodulle tyypillisen ulkonäön osalta.  

 

Myös ulkonäköön liittyvät seikat tulee ottaa huomioon, että tšekinpaimenkoira myös jatkossa olisi 

tšekinpaimenkoira. Terveyteen liittyviä rakenteellisia ominaisuuksia ulkonäkö ei saa kuitenkaan 

jalostusvalinnoissa ohittaa. Ulkomuodon jalostamisen suhteen voidaan todeta, että rodun ulkomuoto 

Suomessa vastaa keskimäärin hyvin rotumääritelmää. Yksilöiden välinen vaihtelu rodun sisällä on 

melko pieni ulkoisten ominaisuuksien suhteen. Rakenteellisesti koirista ei yleensä löydy kovin 

merkittäviä virheitä.  

 

Huono pohjavilla ei ole suotavaa käyttöominaisuuksien takia. Väritys ja värimerkit ovat valtavärinä 

esiintyvällä mustalla koiralla keltaisin merkein yleensä hyvät, vaikka puutteita ilmenee.  

 

Jalostustarkastukset ovat rodun jalostusta palveleva väline. Vanhimmat Suomessa olevista jalostus-

koirista on käynyt rodun kotimaan jalostustarkastuksissa. Tärkeätä on kerätä ja saada tietoa Suomen 

kannasta luonteen, rakenteen ja ulkomuodon osalta. Suomessa 2013 on näyttelykertoja kertynyt 51. 

Vuoden 2013 aikana on Suomen valioksi päässyt 4 rotunsa edustajaa. 
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Näyttelykäynnit Suomessa  

 
Taulukko 19 

Tyyppi 2013 

Kansainvälinen näyttely 26 

Ryhmänäyttely 13 

Kaikkien rotujen näyttely 12 

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOH-

JELMAN TOTEUTUMISESTA 

Rodulla ei ole aiempaa jalostuksen tavoiteohjelmaa. 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet  

Rotua ei Suomessa eikä muuallakaan maailmassa enää juuri käytetä alkuperäisiin paimennustehtä-

viin, mutta palveluskoirarotuna sekä työtehtävissä että harrastuskäytössä rotu todennäköisesti yleis-

tyy. Rodun saatua pk-kilpailuoikeudet Suomessa, sen suosio erilaisten koiraharrastusten parissa 

todennäköisesti kasvattaa rodun kysyntää. Myös koirien rekisteröintimäärien kasvu kaupungistumi-

sen edetessä lisää pentujen kysyntää, sillä kompaktin kokoisena käyttökoirana kiinnostus rotua koh-

taan laajenee. Keskikokoisella paimen- ja palveluskoiraroduilla on selvästi oma kannattajajoukkon-

sa, joiden keskuudessa monet erilaiset harrastuslajit ovat suosittuja. Monien eri harrastuslajien suh-

teen koirien terveys, koulutettavuus, luonne- ja muut käyttöominaisuudet ratkaisevat rotuvalinnan. 

Tšekinpaimenkoiran terveystilanteesta ei ole vielä paljon selvyyttä, mutta toiveena ja tavoitteena 

jalostusvalintojen kautta saada kohtuullisen terve rotu. Kun eri lajeista saadaan tuloksia ja näky-

vyyttä rodulle, kiinnostus rotua kohtaan kasvanee entisestään.  

 

Rodun rekisteröintimäärien maltillinen kasvu olisi hyväksi, jotta kannan koko saataisiin jalostuksel-

lisesti turvalliselle tasolle. Kovin äkillinen ja voimakas pentukysyntä ei silti ole toivottavaa, koska 

tuotettujen pentujen lukumäärän lisääminen samalla jalostusaineksella ei lisää kannan geneettistä 

laajuutta. Voimakas kysyntä voi kuitenkin houkutella pentujen tuottamiseen hieman huonommista-

kin vanhemmista. Pentujen kysynnän kasvuun on sen vuoksi varauduttava myös rotuyhdistyksessä.  

 

Keskeisimpänä jalostuksen tavoitteena on ylläpitää rotua niin, että tšekinpaimenkoiran luonne, ra-

kenne ja ulkomuoto vastaavat rotumääritelmää sekä terveys että käyttöominaisuudet säilyvät mah-

dollisimman hyvinä. Rodun yhteiskuntakelpoisuus ja koirien jalostuksen eettiset periaatteet on 

huomioitava.  
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6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille  

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista 

Yhdistyksen jalostustoimikunta suosittaa, että jalostukseen käytettäisiin mahdollisimman 

rodunomaisia ja terveitä koiria. Kun yhdistelmää suunnitellaan, kasvattajan tulisi ottaa huomioon 

yksilöiden tiedossa olevat perinnölliset sekä muut viat ja sairaudet, luonteenominaisuudet, 

ulkomuodolliset seikat, kantamme laajuus sekä sukulaisuusaste. Jalostusparien pitää täydentää 

toisiaan, eikä niillä tule olla samoja rodussa esiintyviä virheitä. Jalostusta ohjaa myös Kennelliiton 

koirarekisteriohje. Tšekinpaimenkoiran perinnöllisten ja muiden sairauksien esiintyvyydestä on 

vähän tutkittua ja tilastoitua tietoa, mikä tuo omat haasteet rodun jalostustyölle. 

Terveys  

Jalostuksen tavoitteet (Pevisa) 

Tšekinpaimenkoirille on 1.6.2015 alkaen hyväksytty seuraava PEVISA -ohjelma (Perinnöllisten 

Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma): Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla 

lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja selkälausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on 

lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää 

A- tai B-lonkkaista parituskumppania. Minimi kuvausikä on 12kk. 

 

Kyseiselle ajalle (1.6.2015 – 31.12.2019) on myönnetty selkä- ja kyynärtulosten osalta toistaiseksi 

voimassa oleva poikkeuslupa ulkomailla tapahtuville astutuksille ja tuontispermalla siementämisel-

le. Poikkeuslupa ei koske ulkomaisen uroksen Suomessa tapahtuvia astutuksia. 

 

Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

C-lonkkaisen koiran uusinta käyttöä suositellaan vasta kun, ensimmäisestä pentueesta on vähintään 

1/3 tutkittu lonkkien osalta. Koiran tulisi olla myös silmätarkastettu ennen jalostukseen käyttöä. 

Koiralla, jolla on jokin selvästi osoitettu perinnöllinen sairaus kuten PRA, RD tai HC, ei saa käyttää 

jalostukseen. Jalostustoimikunta suosittelee, että jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä tutkittaisiin 

myös polvet. Minimi kuvausikä 12kk. 

 

Lisäksi tulisi huomioida että molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä eikä niillä 

saa olla todettuja kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (allergiat, distichiasis, selkämuutokset 

ym.). 

Luonne ja käyttöominaisuudet  

Yksilön tulee olla luonteeltaan rodunomainen, ei arka eikä aggressiivinen. Luonne- ja 

käyttöominaisuuksien suhteen tärkeänä jalostuksellisena kriteerinä ovat kokeiden ja luonnetestien 

tulokset. Palveluskoirakokeen/-kokeita suorittanut koira on osoittanut luonne- ja 

laukaisupelottomuuden lisäksi myös koiran koulutettavuutta ja käyttäytymiskokeessa 

yhteiskuntakelpoisuuden perusasiat. Koetulokset syntyvät pitkän koulutustyön tuloksena, mutta 

juuri sen vuoksi koetulos on varmempi näyttö koiran ominaisuuksista kuin esim. yksittäinen 

luonnetestitulos. Paras tilanne tietenkin on, jos koira on käyttötulosten lisäksi suorittanut myös 

luonnetestin hyväksytysti.  

 

Jalostukseen käytettävien yksilöiden luonnetestausta ja/tai MH-kuvausta suositellaan. Koetulosten 

perusteella saadaan lisätietoa rodun ominaisuuksista ja myös rodulle lisää positiivista julkisuutta. 

Yhteiskuntakelpoisuus on luonteen suhteen perusvaatimus, mutta myös alkuperäisiä rodulle tyypil-

lisiä luonne- ja käyttöominaisuuksia tulisi kunnioittaa ja säilyttää ne. Arkaa tai aggressiivista koiraa 

ei saa käyttää jalostukseen. 
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Ulkomuoto  

Ulkomuoto säilytetään mahdollisimman hyvin rotumääritelmän mukaisena. Ulkomuodon suhteen 

korostetaan rakenteen säilyttämistä terveyden ja liikuntakyvyn kannalta optimaalisena Jalostukseen 

käytettävän yksilön tulee olla rodunomainen eikä sillä saa olla rotumääritelmän mukaista nollaavaa 

virhettä. Sillä tulee olla vähintään kaksi laatuarvostelua eri tuomareilta yli 15 kk ikäisenä. Vaihtoeh-

toisesti riittää arvostelu rodun erikoistuomarilta tai hyväksytty jalostustarkastus.  

Kannan koko ja rakenne 

Jalostuspohjan (geenipoolin) riittävästä laajuudesta tulee huolehtia. Tavoitteenamme on saada 

yhden yksilön elinikäiseksi pentumääräksi 12 pentua. Tilannetta ei voi kiristää liiaksi urosten osalta, 

sillä nykyisen terveystutkimusten valossa vähintään puolet pentueesta karsiutuu, koska eivät läpäise 

Pevisaa. Tilanne ei myöskään helpottune rodun kotimaasta tuotujen pentujen määrän kasvaessa, 

koska siellä saatetaan astuttaa nykyisinkin yhdellä uroksella toistakymmentä kertaa eikä uroksella 

ole tehty muita terveystutkimuksia kuin lonkat. Toisin sanoen, jos vedämme liian tiukan rajan, 

ulkomaisten urosten määrä kasvaa entisestään eikä pentujen vanhemmista saada riittävästi 

terveystietoja. Lisäksi käytetyimpien yksilöiden keskinäiset sukulaisuussuhteet huomioidaan 

jalostusparien valinnassa eri sukulinjojen edustuksen ja säilyttämisen turvaamiseksi kannassamme. 

Kantamme monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan ulkomaalaisia urosvaihtoehtoja 

käytettäväksi. Kannan jakautuminen erilaisiin tyyppeihin esim. käyttötarkoituksen mukaan pyritään 

estämään. 

Ikä 

Jalostukseen käytettävien koirien suositeltava alaikäraja on 24kk. Ensimmäisiä pentuja ei suositella 

teettäväksi nartulla yli 5 -vuotiaana eikä yli 8 -vuotiasta narttua suositella astutettavaksi. Pentueiden 

väli tulee olla vähintään 10kk. Koiraa suositellaan käytettäväksi ensimmäisen pentueen jälkeen 

vasta, kun sen jälkeläisistä on terveyden osalta tutkimustuloksia. Useampaa pentuetta 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tämän yksilön jälkeläismäärä (riippuen aikaisemman tai 

aikaisempien pentueiden koosta). 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Perinnöllinen monimuotoisuus pyritään turvaamaan ennen kaikkea laajentamalla rodun 

jalostuspohjaa. Kannan koon kasvattaminen ei sinänsä takaa kannan geenipohjan laajuuden kasvua, 

mutta se lisää valinnanvaraa jalostusyksilöiden suhteen ja vähentää siten yksittäisten koirien 

liikakäytön riskiä.  

 

Yksittäisten yksilöiden liikakäyttöä jalostukseen vältetään ja etenkin urosten käyttöä jalostukseen 

pyritään tasaamaan. Geenipohjan laajentamista ei voida kuitenkaan hyväksyä perusteluna 

heikkolaatuisten jalostuskoirien käytölle. Suomen kannan geenipohjan täydentämistä ulkomailta 

jatketaan, koska jalostus ei voi perustua pelkästään pienen kotimaan kannan varaan. Kannan 

jakautuminen erilaisiin tyyppeihin esim. käyttötarkoituksen mukaan pyritään estämään.  

 

Jatketaan rodun terveystilanteen, käyttötulosten, luonnetesti- ja näyttelytulosten seurantaa, tilastoin-

tia ja julkaisemista jalostuksen tarpeisiin.  
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Terveys 

Seurataan ja osallistutaan terveystutkimuksiin ja tiedotetaan näistä. Tavoitteena järjestää vuosittain 

jalostuspäivä tai jalostustarkastustapahtuma. Suositellaan käymään rodun kotimaassa 

jalostustapahtumissa ja erikoisnäyttelyissä.  

 

Rodulle on perustettu julkinen terveystietokanta vuonna 2013, mitä ylläpidetään ja päivitetään ja 

tarvittaessa reagoidaan sen tuloksiin. Yhdistyksellä on käytössä suku-ohjelma josta saadaan 

tarvittaessa sukusiitosprosentit mahdollisesti 9:n polveen asti.   

 

1.6.2015 saimme hyväksytyn rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), sekä perinnöllisten 

vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA).  
 

Luonne ja käyttöominaisuudet  

Kannustetaan koirien omistajia käymään luonne- ja käyttökokeissa, koska niiden tulokset ovat suh-

teellisen tärkeitä jalostuksellisia kriteereitä. Näissä kokeissa koirat ovat osoittaneensa rodunomaisen 

luonteen ja käyttöominaisuuden. Koska koetulokset syntyvät pitkän koulutustyön tuloksena, sen 

vuoksi koetulos on varmempi näyttö koiran ominaisuuksista kuin esim. yksittäinen luonnetestitulos. 

Testin avulla voidaan havaita voimakkaat poikkeamat normaalikäytöksestä. Joitakin haitallisia 

luonneominaisuuksia, kuten arkuus, aggressiivisuus tai paukkuarkuus, saadaan luotettavasti testat-

tua. Yleisenä jalostuksellisena kriteerinä luonnetestiä ei voida kuitenkaan käyttää. Yksittäisen koi-

ran luonnetestitulokseen vaikuttavat perimän lisäksi niin monet sattumanvaraiset tekijät, että testin 

ennustearvo periytymisen suhteen on huono. Luonnetesteillä voidaan kuitenkin jonkin verran seura-

ta, mihin suuntaan luonne rodussa on kehittymässä.  

 

Tsekinpaimenkoirilla luonnetta ja käyttöominaisuuksia mitataan MH, LTE, sekä palvelus- tai 

pelastuskoirakokeilla (PK-koe tai IPOR). Jatkossa on myös käytettävissä Suomen Kennelliiton 

järjestämät Jalostustarkastus tapahtumat. Koetulosten perusteella saadaan lisätietoa rodun käyttö- ja 

luonneominaisuuksista perusvaatimuksena yhteiskuntakelpoisuutta unohtamatta. Rodulle tyypillisiä 

alkuperäisiä luonne- ja käyttöominaisuuksia tulisi kunnioittaa ja säilyttää ne. 

Jotta saisimme ajanmukaista ja päivitettyä tilastoitua tietoa rodun luonteesta ja terveydestä, tekeillä 

on synnytys-, terveys- ja luonnekysely, jonka lähetämme puolivuosittain jokaiselle Suomen 

Tsekinpaimenkoirayhdistyksen jäsenelle. 

 

Ulkomuoto  

Ulkomuototuomareiden tuntemusta rodusta pyritään kehittämään. Suositellaan käymään rodun ko-

timaassa jalostustarkistustapahtumissa ja erikoisnäyttelyissä. Yhdistyksen resurssien kasvaessa jär-

jestetään itse vuosittainen erikoisnäyttely, jalostuspäivä tai jalostustarkastustapahtuma. Jalostustar-

kastuksia tulisi järjestää 1-3 vuoden välein niin, että jokainen ikäluokka voitaisiin tarvittaessa jalos-

tustarkastaa ennen niiden jalostuskäyttöä. Koira- ja jäsenmäärältään pieni yhdistys voisi hyödyntää 

Kennelliiton jalostustarkastusta. Tarvitaan jatkuvaa jalostustarkastusta, koska kertaluonteisesta ta-

pahtumasta voi olla jopa haittaa rodun jalostukselle, koska se voi lisätä jalostusmatadorien esille 

nousun vaaraa pienessä rodussa. 

 

Tavoitteena olisi rodun muotovalion arvon saavuttamiseksi vaatia hyväksytty luonnetesti, 

paimennuskoe tai koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeesta tai hyväksytty pelastuskoira 

(IPOR-A) koe. 
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Populaation kokonaistilanne ja rakenne  

Jalostuspohjan (geenipoolin) riittävästä laajuudesta huolehditaan tilastoimalla ja päivittämällä 

koirarekisteriä, jossa näkyy mm. yhdistelmien sukusiitosasteita, sukusiitosasteen kasvunopeutta, 

vuosittaista tehollista populaatiokokoa, yksilöiden kokonaisjälkeläismäärää, jälkeläisseurantaa, 

sukulaisuussuhteita, terveystilastoja jne.  

 

Toteutetaan käytännön jalostus neuvontaa, vastataan jalostuskyselyihin. Julkaistaan jalostusaiheisia 

artikkeleita (rodun tilanteesta, tapahtumista, tilastoista ja genetiikan asiantuntijoiden kirjoituksia).  

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

Vahvuudet  

 rotu on hyvin monipuolinen ja potentiaalinen harrastuskoirarotu, joka käyttöominaisuuksi-

ensa, rakenteensa puolesta soveltuu hyvin moniin eri lajeihin  

 kasvattajilla on hyvin yhteyksiä ulkomaisiin kasvattajiin  

 Luonne mahdollistaa monipuolisen harrastuskäytön, luonteeltaan soveltuu myös hyvin per-

hekoiraksi täyttäen nyky-yhteiskunnan vaatimukset. 

 Kompakti koko, kiinnostusta herättävä ulkonäkö 

 

Heikkoudet  

 kanta on maailmanlaajuisesti populaatiogeneettisesti pieni 

 kanta on täysin riippuvainen koirien tuonneista  

 rotuyhdistyksen jäsenmäärä, taloudelliset voimavarat ja henkilöstöresurssit eivät tahdo riit-

tää kokeiden, koulutusten, näyttelyiden, julkaisutoiminnan jne. järjestämiseen ja yksittäiset 

aktiiviset jäsenet kuormittuvat liikaa. 

 Tutkittujen terveystietojen vähyys.  

 

Mahdollisuudet  

 rodun markkinapotentiaali on hyvä erityisesti uudesta rodusta kiinnostuneiden aktiivisten 

harrastajien keskuudessa, rodulla on hyvä maine terveenä ”vaihtoehtorotuna”  

 luonteen ja rakenteen puolesta sopiva käyttö/harrastekoira joka soveltuu myös hyvin perhe-

koiraksi. 

 yhteistyö muiden järjestöjen kanssa esim. tapahtumien järjestämisen suhteen  

 rodun tuominen paremmin esille näyttelyissä ja kokeissa lisää rodun tunnettavuutta ja kiin-

nostusta. 

 

Uhat 

 tavoiteohjelmaan sitoutuminen jää puutteelliseksi ja jalostustavoitteita ei saavuteta  

 pentujen kysynnän kasvu houkuttelee kasvattajia tinkimään jalostuskoirien laadusta ja tuot-

tamaan pentuja kaupallisista syistä  

 yksittäisten jalostuskoirien liikakäyttö tuo koirakantaan yllättäen laajalle levinneen vakavan 

ongelman, esim. uuden sairauden  

 geenipohjan laajuus heikkenee yksittäisten koirien liikakäytön, kannan pienen koon takia  

 kasvattajien keskinäinen yhteistyökyky puutteellista  

 rotua ja sen ominaisuuksia ei tunneta riittävän hyvin, jolloin tšekinpaimenkoira voi päätyä 

omistajalle, jolla ei ole riittäviä valmiuksia koiran ominaisuuksien suhteen  
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6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Suomen Chodsky pes ry:n jalostustoimikunta seuraa tšekinpaimenkoirien luonne- ja terveystilannet-

ta sekä koe- ja näyttelytuloksia ja tekevät siitä tarvittaessa korjaus- ja kehittämisesityksiä hallituk-

selle. Jalostustoimikunta seuraa jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista jokavuotisessa toiminta-

suunnitelmassaan. Vuosittain laaditaan tilastoja joiden avulla voidaan seurata rodun kehityksen 

suuntaa. Jalostustoimikunta ja hallitus seuraavat jalostuksen ja kasvattajien toimintaa. Mikäli asiat 

niin vaativat, yhdistys voi milloin tahansa kokoontua sääntöjensä puitteissa ylimääräiseen yleisko-

koukseen käsittelemään jalostuksen tavoiteohjelmaa tai muita rodun jalostukseen liittyviä asioita.  

 

Vuosittaisessa vuosikokouksessa ja muissa yhdistyksen tilaisuuksissa sekä jäsentiedotteilla jäsenis-

tölle tiedotetaan rodun tilasta ja kehityksen suunnasta. Vuosittain tarkastetaan ollaanko saavutta-

massa päämäärää ja näitten tietojen pohjalta korjataan seuraavan viisivuotiskauden tavoiteohjelma, 

jotta haluttu tavoite saavutettaisiin. Jalostuksen tavoiteohjelma julkaistaan rotujärjestön internetsi-

vulla ja se päivitetään kerran viidessä vuodessa. 
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7. Lähteet  

Suomen Kennelliitto ry: Jalostuksen tavoiteohjelman malli 

Australianpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009–2013 

Suomen Beauceron ry. Jalostuksen tavoiteohjelma beauceroneille 1996 

Klub přátel chodského psa. Tšekin rotujärjestön kotisivut ” http://www.kpchp.org/” 

Klub přátel chodského psa. Tšekin rotujärjestön julkaisema lehti ”Chodsky pes” 

KoiraNet (Kennelliiton jalostustietojärjestelmä) 

 

Suomen Kennelliitto ry, Artikkelit:  

ELT Anu Lappalainen; Lonkkanivelen kasvuhäiriö 

ELT Anu Lappalainen; Kyynärnivelen kasvuhäiriöt 

ELL Päivi Vanhapelto ja ELL Anu Lappalainen; Yleisimmät perinnölliset silmäsairaudet 

MMT Katariina Mäki 14.12.2011; Perinnöllinen monimuotoisuus ja jalostuspohja 

 

Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki - HETI ry, Artikkelit: 

Katariina Mäki 2010; Jalostuskoiran valinta  

Katariina Mäki, ja Tarja Ekman: Terveempien koirarotujen puolesta - sukusiitosdepressiota ja ma-

tadorijalostusta vastaan  

Mäki, Katariina: Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen 

Katariina Mäki; Käytännön toimintaa rodun elinvoimaisuuden eteen - Pilottiprojekti tuo rotaatioja-

lostuksen koiranjalostukseen  

8. Liitteet 

Liite 1. Tsekinpaimenkoiran (Chodsky pes) rotumääritelmä  

Liite 2. Suomen Chodsky pes ry:n säännöt 


