Revizní komise BK ČR

V Brně dne 23.8.2010

Věc
Vyjádření ke zkoušce IPO 1 psa Charley Heny Box

Na základě stížnosti p. Roberta Fagoše, který mě zde neuvedl jako psovoda při zkoušce
chovnosti, bych se ráda vyjádřila k pravosti či nepravosti zkoušky IPO 1, kterou měl pes
Charley Heny Box složit dne 25.9.2009 v Bulharsku se psovodem sl. Eliškou Markovou, níže
uvádím:
Psa jsem poprvé viděla dne 9.5.2009 na klubové výstavě Rytířsko. Zde jsem se také
dozvěděla od p. Jiřího Šilara (chovatel), že by on i majitel psa měli zájem o přípravu a složení
zkoušky chovnosti. Následně jsem se spojila s majitelem psa panem Prof. Michalem V.
Markem, který vše potvrdil a dohodli jsme se, že v srpnu 2009 začnu s výcvikem a v říjnu
2009 se pokusím ho uchovnit. Důvod, proč mi p. Marek svěřil psa k výcviku byl, že jeho
dcera sl. Eliška Marková (tipuji věk 14-15 let) psa není fyzicky schopna zvládnout a hlavně,
že nemá vůbec žádné zkušenosti. Bylo mi řečeno, že se dcera se psem občas účastnila dnů
boxera pobočky Ústí nad Orlicí, ale jelikož dle výše uvedeného zkoušku nezvládne, měla
jsem připravit Charleyho já.
Psa jsem poprvé vzala na výcvikový tábor ve dnech 23.-28.8.2009 k Písku, kde jsme celý
týden trénovali s figurantem p. Robertem Fagošem (mistr světa boxerů), s p. Františkem
Matějkem (několikanásobný účastník MS) a p. Antonínem Jůnem (několikanásobný účastník
MS a mistr republiky). Úroveň vycvičenosti byla slabá. Hlavně jsme samozřejmě trénovali
oddíl obrany, pes měl zájem kousat, neměl ale žádnou techniku zákusu, neuměl se trefit při
výskoku do ochranného rukávu. Z oddílu poslušnosti jsem trénovala hlavně chůzi u nohy,
která byla hodně špatná a navíc při zkoušce chovnosti nepodstatná, tudíž jsem od toho
upustila. Také jsem zkoušela pachové práce, žádné známky alespoň základů stop pes ale
neměl. S výše uvedenými lidmi jsme mohli dobře posoudit vycvičenost psa. Z těchto důvodů
jsem zbytek výcviku naplno věnovala už jen obranám.
Následné výcvikové dny, kdy mi byl pes zapůjčen, byly:
5.-6.9.2009
26.9.2009
11.10.2009

Pan Marek mi ho vždy přivezl večer před nebo brzo ráno v ten den a večer jsem ho vždy
vracela. Ve dnech mezi těmito daty nevím, kde s ním rodina pobývala.
26.9. a 11.10.2009 jsem se věnovala hlavně povelu „drž“, „pust“, „sedni“, vše spojené
s obranou a rukávem. Tohle byl základní problém, na který jsem u psa narazila. Charley měl
obrovský zájem o rukáv, byl ale mírně nervózní, nechtěl pouštět a zpětně napadal. Pokud jsem
chtěla zvládnout zkoušku chovnosti na co nejlepší známku, musela jsem ho naučit základům
pouštění.
17.10. 2009 - den před zkouškou chovnosti jsem v Praze ještě trénovala, 18.10.2009 jsme
úspěšně zvládli ZCH na povahu 5.
Majitel psa pan Marek mi večer 18.10.2009 při předání psa velice děkoval. Také mě prosil,
zda bych s ním neabsolvovala některé výstavy a ptal se mi, zda je možné s ním zvládnout
některou ze zkoušek potřebných pro krycího psa. Já mu shrnula celkovou vycvičenost psa a
sdělila, že na zkoušku IPO 1 nemá a že bych se pokusila spíše o ZVV1, která je v naší
republice dostatečná. Plán byl, že by mi psa na celé 3-4 měsíce zapůjčil pro intenzivní
přípravu na tuto zkoušku. Jelikož dcera (dle jeho slov) psa nezvládá, slíbili jsme si, že na jaře
roku 2010 se telefonicky spojíme a domluvíme podrobnosti.
Následně druhý den dopoledne 19.10.2009 jsem telefonicky mluvila s chovatelem psa p. Jiřím
Šilarem, který je také zkušený psovod a i s ním jsem řešila zkoušku ZVV1, jeho názor na
délku přípravy, kterou bude pes potřebovat, intenzitu výcviku, postup atd..... Ujistil mě, že je
nutné, aby pes zkoušku určitě složil a že pokud ho nebudu mít čas vycvičit já, on by si ho vzal
sám a pokusil by ho na zkoušku připravit.
Závěr:
Charley Heny Box v žádném případě neměl zkoušku IPO 1 splněnu, jelikož jeho úroveň
vycvičenosti ve všech třech oddílech v září 2009 byla nedostatečná. Navíc jsem psa dne
26.9.2009 trénovala, nikdo z majitelů při předání nemluvil o tom, že den před tím byli
v Bulharsku, navíc pes v žádném případě nevypadal, že by měl za sebou 15ti hodinové noční
cestování ze Sofie. Kdyby zkouška skončila dne 25.9.2009 jak bývá běžné min. ve 14,00
hodin, musel by pes přijet 26.9.2009 v 5,00 hodin ráno. Pes se ale při předání projevoval
odpočatě, byl plný energie a to právě v žádném případě nenasvědčuje tomu, že by byl po tak
náročném výkonu a cestě.
Navíc jsem ho dne 26.9.2009 začala učit teprve povel „pust“, který jak víme, je pro oddíl
obrany zkoušky IPO 1 klíčový. V případě, že pes po třetím povelu nepustí, je obrana a
následně i celá zkouška ukončena za nulu.
V té době nikdo jiný psa necvičil, ani rodina, na tom jsme se dohodli, že psa mi nechají
„syrového“ a že si nepřeji, aby „kazili“ můj výcvik a snažení figurantů. V neposlední řadě při
předání psa v říjnu 2009 byl plán s majitelem p. Markem a i chovatelem p. Šilarem, že pes na
zkoušku půjde v roce 2010. Tento důkaz vám může potvrdit i p. Jiří Šilar, majitel chovatelské
stanice Heny Box.
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