
Rady pro začínající chovatele 
 
Prvním krokem každého nového chovatele by měla být registrace jeho chovatelské stanice. K 
tomuto účelu slouží formulář „Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice“, který 
naleznete na internetových stránkách Českomoravské kynologické unie www.cmku.cz. 
Zaregistrování nové chovatelské stanice trvá cca 3 měsíce. 
 
Podmínkou uchovnění feny je její účast na zkoušce chovnosti, na které musí být „zařazena do 
chovu“. Zkoušky chovnosti se fena může účastnit nejdříve ve věku 15 měsíců a zároveň už musí 
mít vyhodnocen rentgen na spondylózu, přičemž se rentgenuje nejdříve ve 14 měsících věku feny. 
Fena zároveň získala na speciální nebo klubové výstavě ve třídě dospělých ocenění minimálně 
„dobrý“ . Před prvním krytím musí fena dosáhnout věku minimálně 18 měsíců! 
 
O plánovaném krytí feny je chovatel povinen uvědomit poradce chovu územní pobočky, které je 
členem nejméně 4 týdny před očekávaným háráním feny. Chovatel zároveň musí poslat poradci 
chovu kopii dokladů o její chovnosti, případně kopii rodokmenu (lze poslat elektronicky). 
 
Chovatel má právo vybrat si krycího psa sám. Pokud si ho sám nevybere, vyžádá si od poradce 
doporučení vhodného krycího psa. V případě neshody rozhodne o spojení hlavní poradce chovu. 
 
Chovný pes musí splňovat následující podmínky: 

� na zkoušce chovnosti musí být „zařazen do chovu“ 
� musí mít vyhodnocen rentgen na spondylózu 
� na speciální nebo klubové výstavě ve třídě dospělých musí získat ocenění minimálně „velmi 

dobrý“ 
� musí být starší 18 měsíců 

 
Další podmínky jsou: 

� jeden z partnerů musí mít složenou zkoušku z výkonu ZVV1, IPO1,VPG1 nebo zkoušku, na 
kterou byl vydán mezinárodní certifikát pro třídy pracovní, kromě zkoušky ZM a IPOV 

� při využití zahraničního psa platí podmínky, které jsou podrobně popsány na internetových 
stránkách www.boxerklub.cz, sekce „Podmínky chovu plemene německý boxer v ČR“ 

 
Chovatel je povinen řádně vyplněné potvrzení o krytí feny = krycí list  poslat poradci chovu do 14 
dnů po uskutečněném krytí. Po domluvě s poradcem, možno poslat elektronicky. Krycí list i ostatní 
potřebné formuláře lze stáhnout na internetových stránkách www.boxerklub-stc.cz sekce 
dokumenty. 
  
Další povinností chovatele je narození štěňat co nejdříve oznámit poradci chovu a v prvním týdnu 
zapisovat každý den jejich váhové přírůstky. 
 
Poradce chovu je oprávněn nejdéle do 5 dnů od narození štěnat provést kontrolu vrhu. U vrhu s 
označením „A“  je první kontrola povinná. 
 
Chovatel nejpozději do 21. dne stáří štěňat zažádá o tetovací čísla. Žádanku o tetovací čísla nalezne 
na internetových stránkách Plemenné knihy ČKS www.kynologie.cz (lze vyplnit a zaslat 
elektronicky). Zároveň si stáhne „tetovací kontrolní pásek“. V případě že se chovatel rozhodne 
štěňata čipovat, zašle žádanku HLÁŠENÍ VRHU pro čipování. Žádanka HLÁŠENÍ VRHU ke 
stažení na našich web. stránkách. Celý vrh musí být označen jednotně. 
 
V 7. týdnu stáří štěňat zajistí chovatel jejich tetování nebo čipování. Tetování i čipování provádí 
veterinární lékař, který zároveň potvrdí „tetovací kontrolní pásek“ i při čipování- 



nezapomenout!!! Dále chovatel v 7. týdnu stáří štěňat pozve poradce chovu na povinnou kontrolu 
vrhu. Nejdéle do 70. dne stáří štěňat odešle chovatel všechny doklady potřebné k zápisu štěňat a 
potvrzené poradcem chovu na Plemennou knihu ČKS. 
 
Chovatelům, kteří nemají možnost stáhnout si potřebné formuláře k zápisu štěňat z internetových 
stránek sami, je dodá poradce chovu. 
 
 

Všem začínajícím i stávajícím chovatelům přeji mnoho chovatelských úspěchů!!! 
 
 Zdena Sojková 
 
 
DOKLADY POSÍLANÉ NA PLEMENNOU KNIHU: 
 
       Přihláška k zápisu štěňat 2x 
       Hlášení o vrhu 2x  ( jeden pro poradce chovu, celkem 3x ) 
       Tetovací kontrolní pásek 1x 
       Krycí list 1x 
       Tetovací čísla 1x 
       Žádanka HLÁŠENÍ VRHU / při čipování / 
       U prvního vrhu feny originál průkazu původu a originál vykonnostní knížky. 
 
        
 
 


