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Než si pořídíte štěně českého strakatého psa 

• Pořizujete si kamaráda, společníka a člena rodiny na dalších 10 - 15 let života. Celý 
svůj život bude plně závislý na vaší péči a vy za něj ponesete zodpovědnost. 
Nezapomínejte, že štěně si koupíte, ale psa si z něj uděláte sami. Štěně zpočátku 
nedokáže ovládat svoje tělesné potřeby. Než se to naučí, může to trvat půl roku i déle. 
Počítejte tedy s častým venčením, třeba i v noci. Dokážete vychovat psa, který 
neobtěžuje své okolí a s nímž je soužití radostí? Budete na něj mít po celý jeho život 
dost času a financí? Kdo vám psa pohlídá, když se s vámi něco stane? Pes může 
onemocnět nebo utrpět úraz. Budete schopni mu zajistit odpovídající péči? 

• Ujistěte se, že český strakatý pes je pro vás tím pravým plemenem. Jděte se podívat 
na nějakou akci, na které se vyskytuje více českých strakatých psů. Sledujte jejich 
chování a popovídejte si s jejich majiteli. 

• Český strakatý pes je mladé plemeno. Není dosud ustálené v povaze, exteriéru ani ve 
zdraví. Strakáč by měl být temperamentní pes, přizpůsobivý, neagresivní a relativně 
snadno cvičitelný. Povahové extrémy se určitě vyskytují, od bázlivosti po agresivitu, 
stejně jako přílišná vazba na majitele a neschopnost zůstat o samotě, ale i značné 
lovecké pudy. Ptejte se chovatele na povahu rodičů i jednotlivých štěňat. Nebojte se 
navštívit více chovatelských stanic a vybrat si nejsympatičtější štěně i chovatele. Pes 
není věc z internetového obchodu. 

• Seriózní chovatel vám umožní nezávaznou návštěvu, prohlídku prostředí, ve kterém 
štěňata odchovává, případně i výběr konkrétního štěněte. Štěně vám prodá u sebe doma, 
ukáže vám matku, sourozence a alespoň foto otce. Všímejte si vzájemného vztahu 
chovatele a jeho psů. Seriózního chovatele by ani nenapadlo posílat štěně přes 
prostředníka nebo ho prodávat někde na parkovišti či u benzínové pumpy. 

• Seriózní chovatel vám poví o zdraví rodičů, jejich potomků i plemene obecně (pokud 
bude všechno přehnaně výborné, zbystřete). Seriózní chovatel se nesnaží o „tabuizaci“ 
svého chovu.  

• Seriózní chovatel svá štěňata včas socializuje - štěňata jsou odchovávána na denním 
světle, mají vymezený přiměřeně velký bezpečný prostor, možnost vyprazdňovat se 
mimo pelíšek, kvalitní potravu, trvalý přístup k pitné vodě, hračky, dostatek kontaktu s 
lidmi. V rámci svých možností je chovatel zvyká na různé další osoby, děti, psy i jiná 
zvířata, na bytové i venkovní prostředí, na běžné lidské činnosti, jízdu autem, 
nejrůznější zvuky, atd. Štěně, které nebylo včas a dostatečně socializováno, si ponese 
psychický handicap po celý život. 

• Seriózní chovatel neprodává štěňata ani příliš levně, ani příliš draze. Kupujícím 
neslibuje, že z jeho štěňat budou výstavní či pracovní šampióni. Nezapomínejte, že 
pořizovací cena je jen zlomkem budoucích nákladů na péči o psa. Zodpovědný chov psů 
je koníčkem, který je náročný na čas i peníze. S narůstající popularitou plemene ale 
vždy stoupne počet chovatelů, kteří plemeno nezodpovědně množí pouze za účelem 
zisku. 
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• Barva a délka srsti jsou estetickou záležitostí. Každá varianta má své zastánce i 
odpůrce. Na výstavách a v chovu jsou všechny rovnocenné a smějí se bez omezení 
navzájem křížit.  

• Zkoušky z výkonu nejsou zárukou pevné povahy. Dobrý výcvikář složí základní 
zkoušky i s povahově problematickým psem. 

• Výstavní šampionáty rodičů nejsou zárukou toto, že ze štěňat budou také šampioni. 
Strakáči jsou málopočetní a výstavní tituly si lze „vyjezdit“. 

• Průkaz původu nezaručuje zdraví. Zaručuje pouze to, že konkrétní jedinec náleží k 
danému plemeni a je potomkem uvedených předků, kteří splnili podmínky pro 
uchovnění. Přestože se snažíme směřovat chov tak, aby plemeno bylo zdravé, zdaleka 
nemáme všechny informace o zdraví chovných zvířat. 

• Před koupí si štěně důkladně prohlédněte. Štěně by mělo být naočkované a 
pravidelně odčervované. Zkontrolujte, že žádné ze štěňat nejeví známky onemocnění, 
nemá výtok z očí, z nosu, průjem, špinavé zvukovody, srst slepenou výkaly, nejeví 
známky přítomnosti parazitů. U vybraného štěněte si ověřte, že má správný počet a 
postavení zubů, nemá pupeční ani tříselnou kýlu, zálomek na ocase atd. V případě, že 
štěně má nějaký problém, a vy si ho přesto chcete koupit, trvejte na uvedení této 
skutečnosti do smlouvy. Máte-li se štěnětem chovatelské plány, ujistěte se u poradkyně 
chovu, jestli problém vámi zvoleného štěněte není vyřazující z chovu. Běžná hmotnost 
štěňat v 7 týdnech je kolem 3 kg. Má-li štěně pod 2 kg či nad 4 kg, zbystřete. Je možné, 
že takové štěně nesplní kohoutovou výšku předepsanou standardem a nebude moci být 
zařazeno do chovu.  

• Vada vyřazující z chovu nemusí znamenat nic špatného. V případě, že nechcete psa 
na chov, nebojte se vzít si štěně třeba se zálomkem na ocase, vadou skusu či chybným 
počtem zubů. Na místě je malá sleva, ale mějte na paměti, že náklady chovatele na 
odchov štěněte s vadou jsou stejné jako na odchov „normálního“ štěněte.  

• Pokud se vám u chovatele něco nelíbí nebo má-li štěně nějaké příznaky onemocnění, 
parazitů atd., nekupujte si ho. Zakoupením takového štěněte neuděláte dobrý skutek, 
naopak. Neseriózní chovatelé žijí z falešného soucitu kupujících. Na světě jsou miliony 
trpících zvířat. Když se jednoho ujmete přímo od nezodpovědného chovatele, podpoříte 
jeho další činnost a stáváte se za ní spoluzodpovědnými. Chcete-li pomoci trpícím 
zvířatům, pomáhejte těm, kteří trpícím pomáhají, a nepodporujte ty, kteří utrpení působí. 

• Budete-li konkrétní štěně chtít, je na místě záloha, na kterou vám chovatel vystaví 
potvrzení.  

• Seriózní chovatel vám ukáže krycí list, přihlášku vrhu, kontrolu vrhu, zdravotní 
vyšetření obou rodičů. Pozor na nedoporučená krytí. Ta jsou vyznačena v KL a následně 
vysvětlena v příloze KL. Chtějte vidět formulář na kontrolu vrhu potvrzený veterinářem 
a zkontrolujte si, že právě Vaše štěně tomu odpovídá. Je-li štěně tetované, zkontrolujte si 
tetování. Je-li čipované, nechte zkontrolovat čip při první návštěvě u svého veterináře. 
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• Seriózní chovatel s vámi uzavře písemnou kupní smlouvu, kterou vám dá předem 
k přečtení. Pokud se vám něco nelíbí, vzájemně se domluvte na přepracování. 
Předejdete tím dalším problémům.  

• Pet Passport/očkovací průkaz je samozřejmou součástí koupě štěněte. Průkaz původu 
dostanete časem, až ho vystaví plemenná kniha ČMKU (www.cmku.cz). Obvykle ho 
chovatel obdrží do tří měsíců věku štěňat. Jeho cena je zahrnuta do kupní ceny štěněte a 
chovatel od vás za něj nesmí žádat úhradu zvlášť.  V kupní smlouvě na štěně by mělo 
být uvedeno, kdy a jak vám PP chovatel dodá.  

• Seriózní chovatel by se měl zajímat, do jakých podmínek štěně prodává. Může se 
tedy ptát, kde bude pes bydlet, na vaše zkušenosti, váš denní režim. Ptá se na vaše plány 
se štěnětem - tedy zda ho budete mít jen jako kamaráda nebo plánujete výstavní či 
sportovní kariéru. Prodejem štěněte pro seriózního chovatele kontakt s novým 
majitelem nekončí, často bývá naopak počátkem dlouhodobého přátelství. 

• Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat poradkyni chovu nebo 
členy chovatelského kolegia. 

 
Ing. Zdeňka Vaňourková, Ph.D. 

poradkyně chovu 
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