
Zpráva výcvikáře Boxerklubu ČR 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s výcvikovou činností Boxerklubu ČR, která probíhala od 
minulého plenárního zasedání až do dnešního. Rozvíjení požadovaných pracovních a povahových 
vlastností boxera by mělo být samozřejmostí BK ČR a jeho územních poboček. 

Například ÚP Brno a Plzeň pořádají již tradičně výcvikové akce – Horácký závod  a Memoriál 
Jind řicha Fojtíka . Soutěží se zde v nižších kategoriích dle obou zkušebních řádů – národního i 
mezinárodního – např. podle ZVV1, ZVV2, ZM, ZZO a IPO1. Účast na těchto závodech bývá dosti 
vysoká. To svědčí o tom, že pořádání takových akcí podporuje zájem i méně zkušených psovodů. 

Většina našich poboček přispívá také k činnosti pořádáním letních výcvikových táborů, 
prodloužených boxerkářských víkendů, dnů boxera a nácviků na zkoušky chovnosti a bonitaci. Tyto akce 
kladně ovlivňují zájem o výcvik, především u mladých a začínajících chovatelů boxera. 

Nejvýznamnější a nejsledovanější akcí ve výkonu boxerů je všestranný ATIBOX IPO  a 
stopa řský ATIBOX FH , který je pro plemeno boxer mistrovstvím světa. Výběr reprezentantů na tuto 
významnou akci probíhá dle dosažených výsledků na předchozím ATIBOXu a na výběrových soutěžích, 
které pořádají pražská, středočeská a staňkovská územní pobočka. Mluvím zde  o Justitzově memoriálu, 
Svatováclavském poháru a Stříbrném obojku. Organizační a materiální zajištění těchto výběrových 
závodů obnáší velký podíl obětavé a časově velmi náročné práce a vyžaduje od celého realizačního 
týmu dostatek zkušeností s pořádáním soutěží tohoto typu. Nechci Vás zdržovat přehledem výsledků z 
výběrových závodů, které jsou ostatně zveřejněny i s fotodokumentací na webových stránkách 
Boxerklubu i ve zpravodaji. Spíše bych se  chtěl s Vámi podělit o některé názory a postřehy nejen moje, 
ale i o názory některých zkušených psovodů, kteří se výběráků zúčastňují. 

Například Stříbrný obojek , který byl v roce 2016 i Mistrovstvím republiky s možností zadání titulu 
CACT, probíhal v kategoriích IPO 1, IPO 3, FH 1 a FH 2. Jen v kategorii IPO 3 startovalo 9 psovodů a 
v nejtěžší stopařské disciplíně FH 2 závodilo 5 stopařů. Přesto, že závod je tradičně uspořádán v měsíci 
srpnu, pořadatelům se podařilo zajistit vhodné travnaté terény na pachové práce. A výsledek? Sedmnáct 
závodníků z osmnácti splnilo na stopách zkouškový limit. V kategorii IPO 3 splnilo předepsaný 
zkouškový limit a podmínky pro účast na ATIBOXu 2017 sedm psovodů z devíti v rozmezí 240 až 268 
bodů.  

Měsíc poté se měl pořádat Svatováclavský pohár  v Křenicích, který byl pro malý počet 
přihlášených zrušen. Ptal jsem se některých psovodů, kteří se pravidelně VS zúčastňují, na důvod 
malého zájmu startovat na jmenovaném závodě. Bylo mi řečeno, že v roce 2015 se Svatováclavského 
poháru  (který byl tehdy zároveň i Mistrovstvím republiky) zúčastnili. Tehdy byly stopy položeny na suché 
oranici pro všechny kategorie IPO 1 až IPO 3 a nikdo, kromě jedné závodnice stopu nedošel. Tato 
závodnice se stala Mistryní republiky. I když psovodi z mistrovské kategorie jí titul přáli a většina měla 
v konečném hodnocení i více bodů na poslušnosti a obraně, s bodovým ohodnocením ze stop  7, 11, 13 
a 20 bodů pro ně závod prakticky končil a nebylo oč bojovat. Většina závodníků měla splněný limit na 
ATIBOX ze Stříbrného obojku a nepředpokládala, že by si v postupové tabulce díky stopám na oranici 
bodově polepšila. 

V žádném případě nechci boxerům – a nikdy jsem to nedělal – při přezkušování jejich pracovních 
vloh nikterak ulehčovat. Kdo mě zná z posuzování zkoušek chovnosti a bonitací to může potvrdit, ale 
musíme také brát ohled na specifikum a fyziologii plemene. Vždyť i němečtí ovčáci, knírači a belgičáci 
mají na výběrových soutěžích stopy na travnatých terénech nebo osení. A to jsou ve srovnání s boxery 
pachoví specialisté. 

Třetí výběrový závod – Justitz ův memoriál  pořádala v říjnu pražská pobočka. Proběhl jako 
závod dvou plemen – boxerů a dobrmanů. Mohu říci, že akce byla dobře připravena. I když byla 
mistrovská kategorie početně dobře obsazena, postrádal jsem zde větší účast špičkových psovodů, u 
kterých se předpokládá postup do reprezentačního týmu. Svoji neúčast vysvětlovali tím, že výběrová 
soutěž by měla být jen pro plemeno, pro které je vypsaná a že v žádných podobných výběrácích se 
plemena nesdružují, pokud to není výběrová soutěž všech plemen. 



Ještě bych chtěl připomenout, že na VS by měly být vypsány jen ty kategorie, ve kterých se 
soutěží na Mistrovství světa ATIBOXu. 

V loňském roce 2016 se konal ATIBOX FH ve Španělsku. Na tomto mistrovství nás 
reprezentovala jen Kateřina Racková s fenou Charlota Ginjan a v mistrovské kategorii FH2 obsadila 
šesté místo se ziskem 86 bodů. 

Letos na konci dubna proběhl ATIBOX IPO WM v ma ďarském Dombováru . Co se týče 
komunikace s pořadatelem před mistrovstvím – bylo znát, že maďarský boxerklub nemá s pořádáním 
těchto akcí příliš velké zkušenosti. Informace na webových stránkách nebyly jednoznačné, došlo 
k posunu termínu i místa konání, komunikace přes email vázla. Náš rozhodčí Stanislav Beníšek, kterého 
si Maďaři vyžádali na posuzování stop, ještě dva dny před odjezdem nevěděl, kde bude spát a obracel 
se na mě. Naštěstí vše dobře dopadlo a mistrovství proběhlo díky maďarskému klubu německých 
ovčáků, kteří dokázali zajistit standartní průběh závodu. Zprávu o ATIBOX WM IPO naleznete ve 
Zpravodaji 02/2017 jako článek k mistrovství. 

Na závěr bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci všem zúčastněným. Také bych chtěl 
poděkovat všem pobočkám, které pořádají soutěže na nižších úrovních, za výcvikovou a chovatelskou 
činnost, která se týká široké boxerkářské veřejnosti, protože doufám, že se mezi nimi v příštích létech 
najdou i budoucí reprezentanti českého Boxerklubu. 

         

Hlavní výcvikář BK ČR 

        Miloslav Auterský 

 


