
Tšekinpaimenkoirien jalostustarkastuksen luonneosuuden 
arviointikoodit rodun kotimaassa 

 
 

Luonne osio Sivu 1 
 

A. Ulkomuoto arvioinnin aikana koiran käyttäytyminen kehässä (mittaus-, tarkistus hampaat jne.) 

A0:  Tempperamenttinen,  ei pelkoa tai aggressiivisuutta 

A1:  Vaikeampi esittää, ei pysy paikallaan tai on flegmaattinen. 

A2:  Epävarma, kääntyy, osoittaa tuntemattoman pelko ympäristön tai esineitä. aristaa mittaamista tai 

hampaitten tarkastelua. 

A3:  Hiukan aggressiivinen ilman pelkoa 

A4:  Hiukan aggressiivinen tai pelokas 

A5:  Aggressiivinen ihmisiä tai koiria kohtaan, vaikea hallita 

 

B: Temperamentti - yhteistyö ohjaajan kanssa, ohjaajalla on koiran oma esine (lelu, pallo ...) joka 

heitetään (min 5m, saa kannustaa koiraa ennen heittoa), koiran ääntely ei haittaa vaan tarkastetaan 

koiran ja ohjaajan yhteistyötä. 

B0:  Koira on erittäin kiinnostunut esineestä (lelu). Kun lelu heitetään tuo ohjaajalle ensimmäisellä 

yrityksellä. 

B1:  Koira on kiinnostunut heitetystä esineestä ja nappaa sen, ohjaajan pitää houkutella ennen kuin saa 

sen koiralta. 

B2:  Koira on kiinnostunut heitetystä esineestä ja nappaa sen, ei kuuntele kuitenkaan koiran ohjaajan 

kutsua. 

B3:  Koira on kiinnostunut heitetystä esineestä mutta ei ota sitä, huolimatta ohjaajan kannustukseen tai 

toistuviin yrityksiin. 

B4:  Koiralla vain vähäistä kiinnostuu esineeseen eikä ota sitä, toistuvista yrityksistä huolimatta. 

B5:  Koira on täysin tyyni, ei kiinnostunut esineestä, eikä ohjaajasta tai siitä, mitä tapahtuu hänen 

ympärillään 

 

C: Kestävyys meluun mitä voi tulla missä vain– hermosto; koira istuu kytkettynä ohjaajan vieressä 

perusasennossa, tarkastelun aikana voi olla jopa 5 koirakkoa samaan aikaan rivissä selkä meluun päin 

kun osittain hiekalla täytetty 1,5l limsapullo lämäytetään maahan. 

C0:  Koira ei reagoi – tai vain lievä reaktio 

C1:  Koira esittää aktiivisen vastauksen – esim. haukkuminen 

C2:  Koira osoittaa vähäistä pelkoa; korvat, häntä, jne. 
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C4:  Arka koira, pelkää, ei hallittavissa tai yrittää paeta 

C5:  Koiran arkuus muuttuu aggressiiviseksi 

 
D: Henkilöryhmä; Ryhmään kuuluu vähintään 5 henkilöä. Ohjaaja kävelee koira kytkettynä ryhmään. 

Joku ryhmän jäsenistä silittelee kaksin käsin koiraa, jonka jälkeen koirakko poistuu ryhmästä. 

D0:  Koira on hyvin hallittavissa, ei näytä aggressiota tai pelkoa 

D1:  Koira on vaikea hallita 

D2:  Koira on hieman epävarma tai pelokas 

D3:  Koira on pelokas, ei mene mielellään ryhmään 

D4:  koira tulee aggressiiviseksi pelosta ihmisryhmää kohtaan 

D5:  koira on aggressiivinen ihmisiä kohtaan 

 

E: Henkilöryhmä jossa yhdellä on koira kytkettynä; Ryhmään kuuluu vähintään 5 henkilöä. Ohjaaja kävelee 

ryhmän läpi koira kytkettynä. 

E0:  Koira on hyvin hallittavissa, ei näytä aggressiota tai pelkoa 

E1:  Koira on vaikea hallita 

E2:  Koira on hieman epävarma tai pelokas 

E3:  Koira on lievästi aggressiivisuus toista koiraa kohtaan mutta rauhoittuu ohjaajan käskystä 

E4:  Koira on lievästi aggressiivisuus toista koiraa kohtaan huolimatta ohjaajan rauhoittelusta 

E5:  koira on aggressiivinen toista koiraa kohtaan 

 

Huomautus kohta D) ja E) 

= Jos ohjaaja ei halua henkilöryhmää koska koira on pelokas tai aggressiivinen, niin se sallitaan mutta 

arvostelu D ja E kohdassa ei voi olla 0, 1 tai 2. 


