
Pořízení štěněte Boxera                    Příloha č. 1 

 

Než si štěně boxera pořídíte, uvědomte si, že se jedná o temperamentního silného, 

přátelského psa a  ujistěte se, že jste pro něj schopni vytvořit přijatelné podmínky. 

Hlavně je nezbytné mu věnovat spoustu času po celý jeho život, vychovávat a  cvičit jej, 

pravidelně ho  venčit, a dopřát mu  dostatek pohybu, který k svému životu nezbytně 

potřebuje, aby byl tím milým a láskyplným společníkem.  

Výběr pohlaví a chovatelské stanice se odvíjí od vašich představ do budoucna. Jestli 

chcete chovat, cvičit, nebo prostě jenom proto, že se vám líbí buď pes, nebo fena 

boxera. Obecně platí, že pes potřebuje pevnější ruku při výchově, Hlavně v pubertě 

bude zkoušet, co si může dovolit. Důsledností, ale i vytvořením dobrého vztahu 

založeného na důvěře, se dá výchova a výcvik zvládnout. Fena bývá mírnější, ale i zde 

platí důsledná výchova. 

 

1. Kde si štěně boxera s průkazem původu (PP) pořídit? 

Podívejte se na stránky doporučených chovatelských stanic (CHS) Boxerklubem ČR. 

Zde : http://boxerklub.cz/czech/chov_stanice.htm 

 

2. Při výběru štěněte nejednejte unáhleně, ověřte si reference na vybranou CHS, snažte 

se zjistit informace o rodičích daného vrhu (zdravotní vyšetření, zkoušky, výstavní 

výsledky atd)  

Aktuální nabídka štěňat zde http://boxerklub.cz/czech/stenata.htm 

 

3. Každá chovatelská stanice má trochu jiné zaměření, výcvik, výstavy nebo oboje. 

Přehled dosažených výsledků má každý jedinec zapsané v pracovním a výstavním 

průkazu. 

 

4. Někdy si pořízení psa žádá více času a trpělivosti. Než natrefíte na vhodné štěně, 

může to chvíli trvat. Vyplatí se počkat na zdravého, vyrovnaného a dobře 

socializovaného jedince. Štěňata narozená na uzemí ČR a zapsaná v plemené knize 

Českého kynologického svazu musí splňovat řadu podmínek daných Boxerklubem ČR 

pro zachování vysoké kvality odchovů v ČR. (V některých zemích nejsou žádné 

podmínky pro chov boxerů a do chovu se může dostat i jedinec ne příliš kvalitní. Import 

jedince byste měli konzultovat např. s poradci chovu) 



Pobočky a kontakty na poradce chovu: http://boxerklub.cz/czech/pobocky.htm 

Podmínky chovu: http://boxerklub.cz/czech/podminky_chovu.htm 

 

5. I když vám PP nezaručí stoprocentní zdraví, přece jen máte záruku, že rodiče byli 

uchovněni (jejich exteriér odpovídá standardu plemene). Mezi podmínkami pro 

uchovnění v ČR  jsou podmínky zdravotní, povahové testy a vystavní ocenění. 

U boxerů je povinné vyšetření páteře SA (spondyloza), velká část chovatelů již vyšetřuje 

i zdravotní stav loketních a bederních kloubů (dysplazie) a srdce. 

Oficiální zdravotní výsledky si můžete oveřit zde http://www.decker.cz/dkk_boxer4.html 

 

5. Ideální je, když chovatele navštívíte ještě před samotnou koupí. Určitě se přitom 

naskytne příležitost pozorovat malá štěňata. Měla by působit důvěřivě, hravě, čistě a 

měla by mít k dispozici vhodné hračky. Boxeři nejsou vhodní k venkovnímu odchovu 

nebo odchovu v kotci, většina boxerů se odchovává ve vnitřních prostorech. 

Nechte si ukázat také matku vrhu a zdravotní testy rodičů a prarodičů. 

Pokud je otec štěňat z ČR můžete se podívat do katalogu krycích psů na ověřené 

informace o otci stěňat 

Přehled krycích psů: http://boxerklub.cz/czech/katalog/katalog.htm 

 

7. Pokud vám chovatel klade spoustu otázek, je to dobré znamení. Chce vědět, ke komu 

se jeho odchovy dostanou.  

 

8. Štěňata by měla být předána novému majiteli odčervena a očkována. Štěně byste 

měli přebírat v místě odchovu, ne někde na benzínové pumpě. 

 

9. Při koupi štěněte dostanete kupní smlouvu a spoustu rad, jak pejska vychovávat, 

krmit a správně o něj pečovat. Chovatel Vám většinou přibalí  s sebou i krmení, na které 

byl pejsek zvyklý, možná i hračku nebo dečku, aby se v novém domově cítil dobře. 

 

10. Většina dobrých chovatelů je i po odchodu štěňat ochotna novým majitelům při 

případných problémech poradit. Určitě budou také rádi sledovat další růst a vývoj svých 

chráněnců. 

 

 

Zpracoval: 

Robert Fagoš 


