
Zpráva výcvikáře za uplynulé volební období 2012 – 2014 
 

 
Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s výcvikovou činností BK 
ČR za uplynulé volební období. 

 
Jako každoročně i v roce 2012 uspořádaly pobočky BK ČR výběrové 

závody. Územní pobočka Praha – Justitzův memoriál, Středočeská 
pobočka – Svatováclavský pohár a územní pobočka Staňkov Stříbrný 
obojek. Mistrovství republiky  proběhlo společně se Svatováclavským 
pohárem. Vítězkou se stala Eliška Nedvědová se psem Edy Edgardo. 

 
V roce 2013 byly uspořádány výběrové závody Justitzův memoriál a 

Stříbrný obojek. Svatováclavský pohár se nekonal z důvodu malé účasti. 
Mistrovství republiky  ve výkonu proběhlo současně se Stříbrným 
obojkem. Mistrem republiky se stal Miroslav Oberdörfer se psem Ch. 
Unkas Czech Ja-ka. 

 
První výběrový závod v roce 2014 – Justitzův memoriál a 

Mistrovství republiky  bylo uspořádáno pražskou pobočkou na 
kynologickém cvičišti Rychety. Zde se stal mistrem republiky Robert 
Fagoš s fenou Bestia z Ringu. V tomto roce český Boxerklub přislíbil 
ATIBOXu, že se ujme uspořádání Mistrovství světa boxerů ATIBOX FH 
2014. Proto jsme k všestranným výběrovým závodům Stříbrný obojek 
a Svatováclavský pohár přiřadili ještě stopařské kategorie Fpr-1, FH-1 
a FH-2, abychom usnadnili výběr reprezentantů na tuto významnou 
stopařskou akci. 

 
Dále bych rád upozornil na úspěchy našich špičkových psovodů, kteří 

se pravidelně účastní nejprestižnější boxerkářské výcvikové akce 
ATIBOXu IPO WM. Rád bych připomněl jména psovodů, kteří nás 
opakovaně v poslední letech reprezentovali: 

Iva Fojtíková, Kateřina Semelková (MS 2003), Jitka Baxová, Eliška 
Nedvědová, Zdena Sojková, v minulosti Jana Žáčková (MS 2002), Václav 
Karban, Robert Fagoš (MS 2009), Miroslav Oberdörfer, Vlastimil Beran, 
Petr Vlček, Miloslav Auterský a další. Dlouhodobě patříme ke světové 
špičce ve výcviku boxerů. Psovodi BK ČR se pravidelně umisťují i jako 
družstvo na předních místech. 



Jak jsem se již zmínil,byl BK ČR pověřen ATIBOXem, aby uspořádal 
stopařské mistrovství světa boxerů ATIBOX FH 2014. Zorganizování této 
významné akce se ujala územní pobočka Staňkov pod taktovkou Antonína 
Karbana. Nechci Vás zdržovat detaily, veškeré podrobnosti k těmto 
významným akcím jsou dostupné na internetových stránkách Boxerklubu 
ČR a ve zpravodaji. Jen bych chtěl připomenout, že Stopařské mistrovství 
bylo kladně hodnoceno výcvikářem ATIBOXu panem Knopkem na 
letošním mistrovství světa ve výkonu boxerů v Belgii. 

 
Rád bych zdůraznil, jak je pro nás důležitá a potřebná práce majitelů 

chovatelských stanic, u nichž si lze vybrat štěňata nejen s výborným 
exteriérem, ale i s dobrými pracovními vlohami. Není vyjímkou, že se  
v reprezentačním výběru do nejvyšších kategorií na MS všestranných  
i stopařských soutěží sejdou přímí sourozenci či příbuzní potomci. 
Například chovatelská stanice z Ringu, chovatelská stanice Czech 
Ja-ka nebo chovatelská stanice Six-Er dlouhodobě odchovávají štěňata, 
která získávají výborná ocenění nejen na výstavách, ale také dosahují 
špičkové výkony na prestižních závodech. Majitelům takových chovných 
stanic patří náš srdečný dík a uznání. 

 
Většina chovatelů a majitelů boxera si uvědomuje, že toto plemeno 

stále patří mezi pracovní. Účastní se akcí, jako jsou chovné zkoušky, 
vytrvalostní zkoušky, bonitace, dny boxera a závody ve výkonu, které 
pořádají územní pobočky. Tyto akce napomáhají rozvíjet povahu a pra-
covní vlohy boxera. Zájem o výcvik našeho plemene dokazuje i každým 
rokem hojnější účast psovodů na Horáckém závodě, který pořádá ÚP 
Brno a na Memoriálu Jind řicha Fojtíka, který proběhl již druhým rokem 
a pořádá jej ústřední pobočka Plzeň. 

 
Naši předchůdci nám předali plemeno boxera jako služebního a pra-

covního psa. Zároveň nesmíme ale zapomínat na jeho kvalitní exteriér. 
Oba atributy by měly být v symbióze a naším chovatelským cílem by měl 
být exteriérově krásný pes se svojí typickou povahou a pracovními 
vlohami. 

 
 
       Výcvikář BK ČR 
       Auterský Miloslav 


