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Zpráva hlavního výcvikáře Boxerklubu ČR

Každý rok je největší výcvikovou akcí pro všechny boxerkluby, kteří jsou členy ATIBOXu mistrovství světa
ve výkonu boxerů ATIBOX WM – IPO a ke konci roku, většinou v měsíci listopadu mistrovství světa stopařů
ATIBOX WM – FH. V roce 2012 byl pověřen italský boxeklub uspořádat mistrovství světa boxerů ve výkonu,
které proběhlo ve dnech 19. až 21. 10. ve městě Rivolta D´Adda. Česká reprezentace vzešla ze dvou
výběrových závodů – Svatováclavského poháru a Stříbrného obojku. Třetí výběrový závod, Justitzův
memoriál, byl pro malou účast zrušen. Podmínky účasti a bodový limit pro ATIBOX splnilo osm psovodů Eliška Nedvědová, Jitka Baxová, Petr Vlček, Vlastimil Beran, Miroslav Oberdörfer a Ivan Ščepka v kategorii
IPO 3, Václav Karban v kategorii IPO 2 a Michaela Martinů v kategorii IPO 1. Nakonec do Itálie odcestovala
výprava ve složení paní Nedvědová, Baxová, Martinů a pan Beran. Na místě konání čekal na českou
výpravu pan Robert Fagoš, který byl ochoten a také se ujal funkce vedoucího družstva. Ostatní nominovaní
psovodi se z účasti na mistrovství omluvili z různých důvodů (málo času na docvičenost psů, pracovní
omezení a rodinné důvody). Celé mistrovství světa ATIBOX WM – IPO 2012 bylo podrobně popsáno spolu
s výsledkovými tabulkami v posledním čísle našeho Zpravodaje. Nebudu Vás proto zdržovat čtením
jednotlivých výsledků a umístěním našich psovodů, které jste si určitě všichni přečetli a seznámili se s nimi.
Chtěl bych jen ve zkratce upozornit na skutečnost, že všichni naši reprezentanti podali velmi dobré výkony
a s rezervou splnili zkouškové limity ve svých kategoriích. Toto se nepovedlo žádnému zúčastněnému
družstvu a tak psovodi Boxerklubu České republiky získali titul Mistra světa v družstvech.

Druhou největší a nejsledovanější výcvikovou akcí je mistrovství světa stopařů ATIBOX WM - FH,
které v loňském roce uspořádal polský boxerklub za vydatné pomoci českých kladečů a hlavního výcvikáře
ATIBOXu pana Roberta Fagoše. Stopařské mistrovství probíhalo od pátku 9. listopadu až do neděle v okolí
města Poznaň. Polští pořadatelé nám dali k dispozici 140 ha dostatečně hustého, cca 15 cm vysokého
osení, na které jsme po celé tři dny pokládali kilometrové a tříhodinové stopy pro obě kategorie FH 1 a FH 2.
Kategorii FPr 1 si celou organizačně zajišťovali členové polského boxerklubu. Také o této významné akci
byla boxerkářská veřejnost podrobně informována spolu s fotodokumentací a výsledkovými tabulkami
na stránkách posledního Zpravodaje. Na začátku září bylo přihlášeno na stopařinu do Polska 14 psovodů,
především do nejnižší kategorie FPr 1. Odmítl jsem přihlásit na vypracování vlastních stop staré psy,
protože jsem přesvědčen o tom, že pěti a šestiletí psi musí zvládnout větší stupeň vycvičenosti,
než vypracovat vlastní stopu. Během měsíce října, kdy nás polští pořadatelé upozorňovali, že někteří naši
psovodi nemají ještě zaplacené startovné a psovodi ho do termínu nezaplatili, se počet zájemců ztenčil
a na mistrovství stopařů nakonec přijelo šest psovodů reprezentovat český boxerklub. Také ATIBOX
WM – FH byl pro naše barvy velice úspěšný. Bravurní výkon feny Bru-Comtesa Next of kin na stopě,
kterou vycvičil a vedl její majitel pan Petr Vlček, byl ohodnocen německým rozhodčím 91 body, což stačilo
na druhé místo v mistrovské kategorii a pro český boxerklub ziskal titul Vícemistra světa.

Tato moje zpráva o výcviku dokazuje, že psovodi našeho klubu patří ke světové špičce ve výkonu
a vycvičenosti našeho plemene, jak na poli všestranném, tak stopařském. Chtěl bych ještě upozornit
na fakt, který je nejen dle mého názoru pozitivní. A to, že máme v prezidiu ATIBOXu našeho člena pana
Fagoše ve funkci hlavního výcvikáře. Za éry jeho působení v ATIBOXu se nám podařilo prosadit některé
úpravy, které za předešlého výcvikáře, člena německého boxerklubu, nebylo možno realizovat. Například
změna termínu konání ATIBOXu IPO z konce března a začátku května na měsíc říjen. Předchozí termín
byl nevyhovující hlavně pro uspořádání výběrových závodů, které musely být realizovány o rok dříve.
Výběrové závody byly tedy uskutečňovány v měsících srpnu a září a vybraní psovodi se zúčastnili ATIBOXu
se 7 až 8 měsíční přestávkou. To bylo velice náročné pro výběr reprezentace, bylo nutno zorganizovat
a zajistit soustředění vybraných psovodů zpravidla v březnu, kdy mnohdy byly ještě nevyhovující klimatické
podmínky a terény pro přezkušování psů. Někdy bylo velmi náročné dostat psy do optimálního výkonu,
takového, jaký mají psi na vrcholu výcvikové sezóny. Při stávajícím systému povinné soustředění
není opodstatněno a psovodi se zúčastňují mistrovství na vrcholu výcvikové sezóny a vycvičenosti. Odpadá
placení výcvikové plochy pro soustředění, figurantů, kladečů, příp. také rozhodčích. Také byl problém

s ČKS, který nám nechtěl přiznat nominační výsledky z výběrových závodů, které proběhly v minulém
roce. Bylo by dobré, aby si i do budoucna členské státy ATIBOXu říjnový termín mistrovství ve výkonu
boxerů uhájily.

Velkou kvalitativní změnou prošly také propozice stopařského ATIBOXu. V minulosti byly propozice
na stopařinu různě upravované, měněné a doplňované. I když byly stopy ve vyšších kategoriích také
dosti náročné, bylo nutno ještě prověřit psa v odolnosti vůči střelbě, hromadné kruhové odložení a po vypracování stopy ještě rozlišování předmětů. Stopa byla náročná na provedení a při případném splnění limitu
a zapsání do výkonnostní knížky zápis nic neříkal. V posledních několika letech probíhá ATIBOX FH
ve všech kategoriích dle jednotných propozic MZŘ a úspěšně vykonaná zkouška na mistrovství je zapsána
do výkonnostní knížky a má svoji váhu i hodnotu.

Na závěr mi dovolte, abych všem našim psovodům poděkoval za vzornou reprezentaci a předvedené
výkony a popřál boxerkářům mnoho kynologických, pracovních a životních úspěchů. Chtěl bych ještě popřát
všem chovatelům boxera mnoho úspěchů v náročné a mnohdy i složité chovatelské práci, aby se mohl
český Boxerklub i nadále pyšnit kvalitními odchovy po stránce exteriérové i pracovní. Jen boxer, který má
pracovní vlohy a výborné zdraví, může dosáhnout vrcholové vycvičenosti dle platných zkušebních řádů.

Miloslav Auterský
hlavní výcvikář Boxerklubu ČR

