
Zpráva  ústředního poradce chovu. 

 

Dámy a pánové, 

dnes zde před vás předstupuji naposledy ve funkci ústředního poradce chovu Boxerklubu 

České republiky.  

Jak jste si jistě všimli, nejsem na kandidátce do výboru Boxerklubu České republiky, neboť 

jsem se rozhodl do dalšího období nekandidovat a tím podpořit kandidáta mladšího. Nejprve bych se 

rád zmínil o létech uplynulých. Do funkce jsem nastupoval po jednom z nejuznávanějších poradců - 

paní doktorce Petříkové. Začátek nebyl lehký nejen pro mne, ale ani pro tehdejší výbor. Situace 

v BOXERKLUBU nebyla ideální, domnívám se, že časem se vše urovnalo a to trvá dodnes.  

Nejprve bych chtěl poděkovat za spolupráci a podporu všem chovatelům a poradcům chovu,   

zvláště pak MVDr. Petříkové,  MVDr. Klečkové a MVDr. Švaříčkové, které mně vždy ochotně poradily 

ve věcech veterinárních. Během mého působení ve funkci ÚPCH došlo k několika změnám 

v chovatelském řádu a nemyslím si, že to bylo ke škodě našeho plemene. Boxer vždy byl a je plemeno 

pracovní a zda tomu tak bude i nadále, máte v rukách vy sami při schvalování změn v chovatelském 

řádu. Krása boxera je nejen v exteriéru, ale i v jeho povaze a pracovitosti. Máme zde skupinu majitelů 

a chovatelů, kteří mají snahu exteriér a pracovitost od sebe oddělit a soustředit se pouze na exteriér 

zrušením zkoušek z výkonu a povahy. Nemyslím si, že by to našemu plemeni prospělo, ba naopak. 

Nedávno jsem se zúčastnil semináře paní Tiché z ČMKU. Na tomto semináři se mimo jiné zmínila o 

plemenech kde k této situaci došlo, oddělili pracovitost a povahu od exteriéru. U plemen, kde byly 

pracovitost, povaha a exteriér od sebe odděleny a preferoval se především exteriér, jsou dnes krásná 

zvířata, která však nejsou použitelná k práci, k níž byla původně vyšlechtěna. Toto jako majitelé a 

chovatelé boxera  jistě nechceme a ani nemůžeme připustit. Vždyť nás musí těšit, když Český 

šampion dokáže z Atiboxu ve výkonu přivézt titul Světový vítěz. Stejně nás nadchne umístění boxerů 

na předních místech v soutěžích,  nebo umístění celého družstva na Atiboxu na stupních vítězů. Ještě 

jednou vás chci vyzvat k uvážlivosti při schvalování změn na dnešní konferenci a neudělat z boxera 

společenské plemeno. 

Na závěr chci všem poděkovat za podporu, kterou mi po celou dobu mé funkce projevovali, a 

všem přeji hodně úspěchů v chovu i dalších aktivitách.  

Karel Archman 

ústřední poradce chovu 
 

 

Nyní vás seznámím s chovem v roce 2014 a s výsledky spondylózy a dysplazie u našeho plemene. 

Zpráva o chovu za r.  2014 BOXERKLUB České republiky. 
 

USKUTEČNĚNÝCH KRYTÍ  101 

Krycích psů  54 

   

Nezabřezlých fen  10  

Úhyn celého vrhu  0 

   

Narozených štěňat:  Psů 309 Fen 300  celkem 609 

Zapsaných štěňat:  Psů 245  Fen 239  celkem 484 

 Barva zlatá 238 

 Barva žíhaná 210 

 Barva bílá 36 



 Nevybarvené 3.víčko 36 bílých šť/ 50 standard. šť. 

 Nesestouplá varlata v 7.týdnu 45 

   

Ostatní údaje Mrtvě narozeno 39 

 Utraceno 26 

 Uhynulo 56 

 Bílá štěňata narozeno 52 

 Rozštěpy                         17 

 Kýly 6 

 Zalomený ocásek 6 

   

   

 
Roční statistika vrhu plemene Boxer za období od 01.01.2009 do 31.12.2014 plemenná kniha ČKS. 

 
narozených       zapsaných 

Rok  celkem   psů  fen    celkem   psů  fen 
2009  664   314  350    540  248  292 
2010 640   328  312    509   266  243 
2011 671   346  325    553   272  281 
2012  526   253  273    437   209  228 
2013 552   285  267    434   223  211 
2014 615   302  313    505   243  262 
 
narozených       zapsaných 
 celkem  psů  fen    celkem   psů  fen 
 3668   1828  1840    2978   1461  1517 
 

 

Aritmetické průměry SA a HD vyšetřovaných boxerů od roku 2002 do dubna 2015 
 

rok 
průměr 
SA počet vyšetřených SA 

průměr 
HD počet vyšetřených HD pozn 

2002 1,49 126 1,08 26   

2003 1,22 150 1,15 30   

2004 1,30 138 1,63 52   

2005 1,31 128 1,54 57   

2006 1,12 137 1,15 38   

2007 1,11 131 0,91 39   

2008 1,21 173 0,83 40   

2009 0,99 156 0,67 35   

2010 1,10 115 0,59 29   

2011 1,04 139 0,94 44   

2012 0,81 148 0,51 29   

2013 0,92 118 0,52 29   

2014 0,84 116 0,52 28   

2015 0,93 30 0,53 9 do dubna 2015 

 


