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Výbor Boxerklubu České republiky a Revizní komise BK ČR
Předseda:
Robert Fagoš, Ke Školce 200, 251 63 Strančice
mob.: 608 374 127
e-mail: mydog@volny.cz

Místopředseda:
Josef Morávek, Svinišťany 4, 552 04 Chvalkovice v Čechách
tel.: 491 815 301, mob.: 602 631 429
e-mail: josmoravek@seznam.cz

Ústřední poradce chovu:
Karel Archman, Resslova 11, 301 00 Plzeň 1
mob.: 731 160 600, archman.k@email.cz

Předseda sboru rozhodčích:
Jiří Suchý, Kochánky 61, 294 74 Předměřice n./Jizerou
tel.: 326 363 021, mob.: 605 592 920

Tajemník:
Mgr. Martina Hirešová, Lédrova 934, 535 01 Přelouč
mob.: 604 687 601
e-mail: martina.hiresova@centrum.cz

Hospodář:
Blanka Roškotová, Kostelní 69, 252 63 Roztoky u Prahy
tel.: 220 910 058, mob.: 604 450 438
e-mail: boxer.zcj@seznam.cz

Hlavní výcvikář:
Miloslav Auterský, Nad Dalmatinkou 16, 312 00 Plzeň
tel.: 377 451 875, mob.: 731 208 330
e-mail: autersky.m@seznam.cz

Předseda Revizní komise Boxerklubu ČR:
JUDr. Helena Mejvaldová, Na Smetance 14, 120 00 Praha 2
tel./fax: 224 918 561, tel.: 224 921 583, ak.mejvaldova@volny.cz
adresa pro doručování pošty - Ječná 17, 120 00 Praha 2

Redaktor:
Tomáš Pfauser, Claudiusova 424, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 363 696, mob.: 777 679 105, 721 656 455
e-mail: tompf@seznam.cz

Člen Revizní komise Boxerklubu ČR:
Zdeněk Mifek, Mazancova 3053, 143 00 Praha 4
tel.: 241 764 185

Člen bez funkce:
Lubomír Rais, Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6
mob.: 776 743 521, 603 979 570, e-mail: L.Rais@seznam.cz

Člen Revizní komise Boxerklubu ČR:
František Petera, Plešivecká 101, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 729 902, e-mail: peteraf@seznam.cz

BOXERKLUB ČR
Bankovní spojení – KB č. ú. 67737- 621/0100
IČO: 00207225

h t t p : / / W W W. B O X E R K L U B . C Z
Sbor rozhodčích Boxerklubu České republiky:
* Auterský Miloslav, Nad Dalmatinkou 16, 312 00 Plzeň
* Dolejš Josef, Růžová 255, 533 45 Opatovice nad Labem
** Fiala Radim Ing., Ruská 18, 796 01 Prostějov
* Karban Antonín, Trnkova 332/I, 345 61 Staňkov
* Müllerová Maria RNDr., CSc., Hlavní 133, 252 07 Štěchovice
* Petříková Olga MVDr., Slovinská 15, 101 00 Praha 10
* Řehánek Petr, Nádražní 9, 747 11 Kozmice u Hlučína
* Suchý Jiří, Kochánky 61, 294 74 Předměřice nad Jizerou
* Špicera Jaromír MVDr., Na Stráni 36, 795 01 Rýmařov
* Žarská Alena, Garážní 364, 735 32 Rychvald

tel.: 731 208 330
tel.: 466 941 256
tel.: 602 786 007
tel.: 379 492 418
tel.: 257 740 003
tel.: 271 725 923
tel.: 595 032 121
tel.: 326 363 021
tel.: 554 211 844
tel.: 596 546 100

* mezinárodní rozhodčí FCI
** národní rozhodčí

Seznam rozhodčích oprávněných k posuzování:
Auterský Miloslav, Nad Dalmatinkou 16, 312 00 Plzeň
Dolejš Josef, Růžová 255, 533 45 Opatovice nad Labem
Karban Antonín, Trnkova 332/I, 345 61 Staňkov
Müllerová Maria, RNDr., CSc., Hlavní 133, 252 07 Štěchovice
Petříková Olga, MVDr., Slovinská 15, 101 00 Praha 10
Řehánek Petr, Nádražní 9, 747 11 Kozmice u Hlučína
Sedlák Jaroslav, Jaroslava Ježka 26, 370 06 České Budějovice
Suchý Jiří, Kochánky 61, 294 74 Předměřice nad Jizerou
+ rozhodčí s oprávněním posuzovat VZ nebo ZCH a bonitace

tel.: 731 208 330
tel.: 466 941 256
tel.: 379 492 418
tel.: 257 740 003
tel.: 271 725 923
tel.: 595 032 121
tel.: 387 412 412
tel.: 326 363 021

VZ

ZCH

bonitace

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

Informace členům
a funkcionářům BK ČR
Platby je nutné uhradit buď přímo pokladní složenkou v jakékoli
Komerční bance, a. s. nebo bankovním převodem na účet Boxerklubu ČR.
(Nehradit poštovní poukázkou z důvodu špatné identifikovatelnosti platby.)
č.ú.: 67737-621/0100
pod příslušným variabilním symbolem:
1. číslo znamená ÚP (pro Rychvald dvojčíslí 10)
2. číslo znamená poslední číslo letopočtu (pro rok 2007 je to 7)
3. a další číslo znamená druh platby

Obsah čísla 1/2007 č. 89:

1 - odvod územních poboček BK ČR, t.j. 200 Kč za každého člena pro rok 2007
2 - výstavní poplatek t.j. 900 Kč za CACK, 1800 Kč za CAC výstavu
3 - bonitace, chovatelská zkouška, svod dorostu, vytrvalostní zkouška
4 - inzerce
5 - daň (pouze 15%, která se sráží jako odměna rozhodčích, figurantů apod.)
6 - tiskopisy (bonitační a svodové karty, tiskopisy k zápisu apod.)
7 - ostatní platby
8 - platba inzerce internet
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boxera
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Krytí
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Zahraniční
úspěchy
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Udělené tituly
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Vyhodnocení SA

Ceny inzerce podle rozsahu:
1/4 strany A5 - 250 Kč
1/2 strany A5 - 500 Kč
3/4 strany A5 - 750 Kč
1/1 strany A5 - 1000 Kč
vložený list A5 - 800 Kč
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Statistiky chovu
za rok 2005

Zpracovaný inzerát (ve formátu *.jpeg nebo *.pdf)
a doklad o zaplacení zašlete společně na adresu:
Tomáš Pfauser, Claudiusova 424, 377 01 Jindřichův Hradec II
tel.: 384 363 696, mob.: 777 679 105 nebo 721 656 455
e-mail: tompf@seznam.cz
(Nebude-li potvrzení přiloženo, nebude inzerát zveřejněn.)
Další informace naleznete ve Zpravodaji č. 1/2006 str. 16.
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Pohled do
historie

Redakce webových stránek BK ČR - www.boxerklub.cz :
Marcela Lukešová, Hradištko u Kerska 697, 289 12 Sadská,
mob.: 724 238 201, e-mail: marcela.lukesova@zemelva.com
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Čtenářská soutěž

str. 54

Inzerce

Ceny inzerce dle druhu a doby zveřejnění:
1 rok – 100,- Kč (1 měsíc – 100,- Kč)
Další informace naleznete na www.boxerklub.cz a ve Zpravodaji č. 1/2006 str. 16.
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Plán akcí 2007

Čísla ÚP:
1 - Praha; 2 - Střední Čechy; 3 - Plzeň; 4 - Děčín; 5 - Hradec Králové; 6 - Brno;
7 - Ostrava; 8 - Český Krumlov; 9 - Staňkov; 10 - Rychvald; 11 – Louny; 12. - Olomouc
příklad:
v.s. - 9723 t.j. platba ÚP Staňkov za výstavu a chovatelské akce pro rok 2007
v.s. - 171 t.j. platba ÚP Praha za členské poplatky pro rok 2007
v.s. - 1075 t.j. platba ÚP Rychvald daň za rok 2007

Inzerce ve zpravodaji:

č. ú.: 67737-621/0100, KB
Variabilní symbol je u členů Boxerklubu ČR číslo členského průkazu (první část RČ).
Specifický symbol je 4 (čtyřka).
u územních poboček je již v.s. výše uveden,
u ostatních je variabilní symbol 990,
specifický symbol 4 (čtyřka),
u ZKO je specifický symbol její registrační číslo.
Výjimky může udělit výbor Boxerklubu ČR.

Inzerce na internetu:

Text inzerce a doklad o zaplacení zašlete společně na adresu redakce webových stránek.
(Nebude-li potvrzení přiloženo, nebude inzerát zveřejněn.)
č. ú.: 67737-621/0100
Variabilní symbol je u členů Boxerklubu ČR číslo členského průkazu (první část RČ).
Specifický symbol je 5 (pětka).
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Informace členům
a funkcionářům BK ČR

Věnujte prosím pozornost informacím pro členy a funkcionáře BK ČR,
které jsou uváděny pravidelně vždy na první až třetí straně Zpravodaje BK ČR.

KONTAKTY NA ÚZEMNÍ POBOČKY BOXERKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY
01 - ÚP PRAHA

č. ú. 123176399/0800, ČS a.s., název účtu: Boxerklub ČR,
IČO 75092735, http://www.mydog.cz/praha

02 - ÚP STŘEDNÍ ČECHY

č. ú. 1935290319/0800, ČS, a.s., Praha 1, http://www.boxerklub.webz.cz

03 - ÚP PLZEŇ

č. ú. 35-0064020297/0100, KB, a. s., název účtu: Boxerklub České republiky - ÚP Plzeň
IČO 75061996, http://www.volny.cz/boxerplzen

04 - ÚP DĚČÍN

č. ú. 943421900297/0100, KB a.s. Roudnice n. Labem, název účtu: Zdeňka Kotoučová
IČO 75092743; http://boxer.wz.cz

05 - ÚP HRADEC KRÁLOVÉ

č. ú. 1080169379/0800, IČO 69172871, http://www.bk-hk.cz

06 - ÚP BRNO

č. ú. 1347925349/0800, ČS, a. s., název účtu: BK ČR, ÚP Brno, IČO 75095424

07 - ÚP OSTRAVA

č. ú. 169447166/0300, ČSOB, a. s., IČO: 75066700, http://mujweb.cz/www/UPOstrava

08 - ÚP ČESKÝ KRUMLOV

č. ú. 105985387/0300, ČSOB a.s., České Budějovice, název účtu: Boxerklub
IČO 75058341, http://www.diamond-box.web4u.cz/UP_Krumlov

09 - ÚP STAŇKOV

č. ú. 273382070277/0100, KB, a.s., Holýšov, název účtu: ÚP Staňkov
IČO 65571851, http://www.boxerklub-otesice.net

10 - ÚP RYCHVALD

č. ú. 2082074028/2400, eBanka, a. s., název účtu: ÚP Boxerklubu ČR Rychvald
IČO 75066815, http://boxerklub.wz.cz

11 - ÚP LOUNY

č. ú. 172240481/0600, GE Money Bank, a. s., Benešov
IČO 75079810, http://boxer.name/louny.htm

12 - ÚP OLOMOUC

účet nezřizuje, IČO 75092905, http://boxerklub.olomouc.sweb.cz

Informace členům BK ČR

PLATBA RTG SPONDYLOZA
Majitelé boxerů, kteří budou rentgenovat spondylozu, musí předem uhradit 150,- Kč na účet Boxerklubu a kopii
o zaplacení přiložit k rentgenovému snímku. Nebude-li kopie o zaplacení přiložena, snímek nebude vyhodnocen. Platbu
je možno uhradit buď přímo pokladní složenkou v jakékoli Komerční bance nebo bankovním převodem na účet BK ČR.
č. ú.: 67737-621/0100
Variabilní symbol je tetovací číslo psa.
Specifický symbol je 1 (jednička).

Informace členům BK ČR

KRYCÍ POPLATEK
Vzhledem k dobrému hospodaření a příspěvkům z ČKS na činnost CHK, schválilo Plenární zasedání BK ČR dne
28. září 2005 návrh, zrušit poplatky za krytí u chovných psů v majetku členů BK ČR.
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Informace členům
a funkcionářům BK ČR
INFORMACE PRO PORADCE CHOVU A CHOVATELE
Ke stávajícím dokladům pro zápis štěňat do Plemenné knihy s následným vydáním průkazů původu již nemusí být přiloženo
potvrzení o zaplacení za krytí (za krycího psa). Poradce chovu musí zkontrolovat, zda je v PP zapsáno vyhodnocení
spondylozy. Pokud tam není, je oprávněn dle přiložených dokladů jej do PP zapsat. Pak teprve může doporučit štěňata k
zápisu do Plemenné knihy. Nebude-li toto splněno, Plemenná kniha průkazy původu nevydá a na náklady chovatele
přihlášku zašle zpět k doplnění.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚZEMNÍ POBOČKY BOXERKLUBU ČR

ŽÁDOST O DELEGACI
Žádosti o delegaci rozhodčích na akce Boxerklubu ČR nebo o případné změny v delegacích, zasílat minimálně 2 týdny před
konáním akce na adresu předsedy sboru rozhodčích.

ZMĚNY AKCÍ
Veškeré změny termínů, místa konání, příp. zrušení chovatelských akcí a výstav je pořádající územní pobočka povinna ihned
(min. 14 dní předem) oznámit předsedovi sboru rozhodčích. Pořádající pobočka je povinna vyrozumět všechny účastníky
akce, pokud změny do dne uzávěrky nebyly zveřejněny.

V Ý S TAV N Í P R O P O Z I C E
Na webových stránkách Boxerklubu ČR jsou zveřejněny univerzální propozice pro pořadatele klubových výstav. Při
zpracování vlastních propozic jsou územní pobočky povinny tyto univerzální propozice dodržovat. Pořadatelská územní
pobočka zašle zpracované propozice minimálně 2 týdny před jejich vytištěním ke kontrole a odsouhlasení předsedovi sboru
rozhodčích. Pouze odsouhlasené propozice mohou být zasílány kynologické veřejnosti. Pořadatel je povinnen zaslat
nejpozději do 1 týdne po akci povýstavní katalog nebo výstavní katalog s kompletním doplněním výstavních výsledků
předsedovi sboru rozhodčích.

OSVĚDČENÍ – KART IČKY
Osvědčení - kartičky obdrží pořadatelská územní pobočka na akci pouze v případě, že budou dodrženy výše uvedené
podmínky. Veškeré, na akcích nevyužité kartičky (osvědčení) je pořadatel povinnen vrátit nejpozději do 1 týdne po akci
předsedovi sboru rozhodčích.
předseda sboru rozhodčích BK ČR
Jiří Suchý, Kochánky 61, 294 74 Předměřice nad Jizerou
tel.: 326 363 021, mob.: 605 592 920

INZERCE VE ZPRAVODAJI - INFORMACE PRO ÚZEMNÍ POBOČKY BOXERKLUBU ČR
Na Konferenci Boxerklubu ČR dne 22. 2. 2003 byla schválena bezplatná inzerce pro potřeby územních poboček v rozsahu
1x strana A5 na jeden rok pro každou ÚP. Tato inzerce se týká pouze akcí pořádaných Boxerklubem ČR.
Nevztahuje se na vložené listy do Zpravodaje - ty budou i nadále zpoplatněny.
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informace pro členy

Rozhodnutím výboru BK ČR ze dne 24. dubna 2006 bylo zřízeno nové
Diskuzní fórum BK ČR: http://pandora.idnes.cz/conference/boxerklub

Zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
(ve znění pozdějších předpisů) je v ČR kupírování uší zakázáno.

Upozorňujeme na existenci nových webových stránek B O X E R V N O U Z I :
http://www.boxeri.estranky.cz
Tyto stránky vznikly za účelem pomoci všem opuštěným psům plemene německý boxer.

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Nové sídlo ČMKU je v obchodním a kancelářském areálu naproti dosavadní adrese,
mezi ulicí Jankovcovou a U Pergamenky. Budova C je žlutooranžové barvy, přístup z ulice Jankovcovy
i z ulice U Pergamenky (zatím brankou vedle stříbrné budovy stojící oproti budově U Pergamenky 3).

Sekretariát:

pí. Jarošová - tel.: 234 602 274, mob.: 602 216 874
pí. Leová - tel. 234 602 277, 234 602 273

Úřední hodiny:

úterý 9:00 – 12:00 hod.
středa 7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.
12:30 – 15:00 hod.

Fax:

234 602 278

E-mail:

cmku@cmku.cz

Web:

http://www.cmku.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Telefony:
ústředna
plemenná kniha
Jednací dny:
sekretariát
plemenná kniha

tel./fax: 266 722 235
pí. Tocháčková, pí. Chaloupková, tel.: 266 722 224
úterý
úterý
středa

7:00 – 11:45 hod.
7:00 – 11:45 hod.
7:00 – 11:45 hod.

Fax:

266 722 235

E-mail:

info@kynologie.cz

Web:

http://www.kynologie.cz

12:45 – 16:15 hod.
12:45 – 16:15 hod.
12:45 – 15:15 hod.

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
http://www.msks.cz
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Ke zveřejnění ve Zpravodaji Boxerklubu ČR jsou vítány všechny věcné příspěvky, týkající
se našeho plemene, veterinární problematiky, reportáže ze zahraničí, překlady odborných statí, názory,
komentáře aj. Na adrese redakce nebo na Diskuzním fóru BK ČR čekáme na Vaše podněty. Redakce neručí za
chyby v dodaných inzerátech a jejich kvalitu. Dodaná inzerce neprochází gramatickými korekturami.

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH A SVODECH PSŮ, prováděných podle zkušebních řádů uznaných
Mezinárodní kynologickou federací (FCI) byl schválen 31. května 2006 ÚKOZ pod č. j. 8479/2006-11020.
http://www.kynologie.cz/cks/rady/rad_ochrany.htm

UPOZORNĚNÍ PRO ÚZEMNÍ POBOČKY A PORADCE CHOVU
Prosíme všechny ÚZEMNÍ POBOČKY POŘÁDAJÍCÍ KLUBOVÉ VÝSTAVY, aby KOMPLETNÍ VÝSLEDKY z
KLUBOVÉ VÝSTAVY společně s FOTOGRAFIEMI vítězných jedinců (ČKV pes, ČKV fena, Nejlepší jedinec,
příp. BOB) dodávaly POUZE v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (prostřednictvím e-mailu). Výsledky budou posléze
zveřejněny ve Zpravodaji a na webových stránkách BK ČR.
Žádáme všechny PORADCE CHOVU, aby ke zveřejnění ve Zpravodaji zasílali výsledky ze ZKOUŠEK
CHOVNOSTI a BONITACÍ VÝHRADNĚ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (prostřednictvím e-mailu) ve tvaru: jméno
psa/feny, název chs, otec, matka, číslo zápisu v PK, pohlaví, výška x délka, SA, DKK, bonitační kód, povaha.
Týká se všech ZCH, bonitací a klubových výstav pořádaných územními pobočkami od 1. září 2006 včetně.
Důvodem je aktuální zveřejňování ve Zpravodaji a na webových stránkách, úspora nákladů za poštovné
a zamezení ztráty posudkových listů a bonitačních karet.

Nemoc nedovolila, aby oslavila své

AILIN
MIRAMAR-BOX
* 26. 5. 1994

13. narozeniny …

† 26. 2. 2007

Český, Slovenský a Klubový šampion
Český a Slovenský veterán šampion
Primus Junior, Krajský vítěz
Nejhezčí veterán
ZM, BH, ZVV1, SchH1

Dydynko, nikdy na Tebe nezapomeneme,
v našich srdcích máš stále svoje místo.
Martina, Eva, Anetka, Dášeňka a Kačenka
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PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BOXERKLUBU ČR
se koná v sobotu 26. května 2007 v areálu ZKO Braník, ul. Za Mlýnem, Praha 4.
Plenární zasedání Boxerklubu ČR se koná podle Stanov BK ČR.
Program plenárního zasedání a přesný čas bude včas zveřejněn.
Stravování zajištěno.
ÚP Praha (pověřená organizačním zajištěním PZ)

Reprezentace Boxerklubu ČR
ATIBOX WM IPO 2007 – Ronco All´Adige-Verona/Itálie
IPO 1

Mgr. Veronika Topšová a Delta z Černého jezera

IPO 2

Iva Fojtíková a Imperio z Ringu

IPO 3

Robert Fagoš a Joshua z Ringu
Ing. Michaela Martinů a Baskervill Buddha Tajpan
Miroslav Oberdörfer a Phönix Czech Ja-Ka
Bohuš Simandl a Iris z Dybohůrky
Ing. Erik Svoboda a Gisa od Žlutého kříže

Všem reprezentantům přeji šťastnou cestu a mnoho úspěchů při reprezentaci našeho klubu.

Miloslav Auterský
hlavní výcvikář BK ČR

16. února 2007 proběhlo soustředění vybraných reprezentantů na ATIBOX 2007 v Itálii. Soustředění bylo
celodenní a uskutečnilo se pod vedením hlavního výcvikáře BK ČR v KK v Dobřanech.
17. března 2007 se v areálu ZKO Braník v Praze uskutečnilo druhé soustředění reprezentace.

Územní pobočka BK ČR Hradec Králové, srdečně přeje svému dlouholetému členu a hospodáři
panu

Václavu Fialovi
mnoho zdraví, radosti a chuti do života k 90. narozeninám, které oslaví 26. dubna 2007.
-6-

chovatelství - krytí

KRYTÍ
Datum

Pes

Fena

07. 12.

Ferrary de las Arillas
Manuel Izquierdo, Madrid, E

Victoria des Jardins de Passiflore
Ing. Tomáš Klásek, Baška

23. 12.

Oliver-Jones v. Bispus
Pedro Bispo, P

Gabriela Moravia Box
Alena Žarská, Rychvald

19. 02.

* Baskervill Buddha Tajpan
Ing. Michaela Martinů, Praha

Rosara Czech Ja-Ka
Jindřich Janeček, Dobřejovice u Prahy

02. 02.

- II -

Holly Ravalone
Blanka Rinešová, Praha

14. 02.

Queros dei Cavalieri del Monferrato
Ing. Tomáš Klásek + Sonia Lupano,I, Baška

Dodo v. Ellinghaus
Jimmy Munk, Hørring, DK

18. 02.

- II -

Catia Memorandum
Anna Szymańska, Lódź, PL

03. 02.

Alessandro Moravia Box
Alena Váchová, Semice

Rioja Czech Ja-Ka
RNDr. Jana Chaloupková, Doubravčice

10. 08.

Da Vinci Moravia Box
A. + A. Žarski

Orin Malave Gem
L. Kuchařík, Znojmo

17. 12

- II -

Soraya Montenegro
I. Potocka, PL

30. 09.

- II -

Carlita dei Testoni
B. Urdinati, I

02. 11.

- II -

Jade Cielo di Marte
T. Dario, I

09. 01.

Casanova Optima grata
Václav Novotný, Dolní Libchavy

Bassira from Maplebox
Vladimír Vyparina, Třinec

18. 02.

Otto
Antonio Caldarelli, Napoli, I

Anthea Optima grata
Václav Novotný, Dolní Libchavy

30. 01.

Imperio z Ringu
Iva Fojtíková, Brno

Renna Czech Ja-Ka
Jitka Parvoničová, Plzeň

22. 02.

Joshua z Ringu
J. + R. Fagošovi, Strančice

Daiana del Colle dell´Infinito
Alessandro Tanoni, Recanati, I

16. 02.

- II -

Heidi Fender Edda
Jozef Šuster, Matejovec, SK

30. 01.

Legolas z Ringu
J. + D. Sílovi, Praha

Olivia Altbox
Eva Brosingerová, Praha

02. 10.

- II -

Lendi Spolka z Krzywego Kola
Ewa Swircz, Dabrowa Gornicza, PL

24. 02.

- II -

Quattro Krumbox Czech
JUDr. Jan Švec, České Budějovice

17. 09.

Orry z Ringu
J. + R. Fagošovi, Strančice

Happy od Morového sloupu
Vladimír Žáček, Havlíčkův Brod

28. 11.

Vadim du Val d´Europe
Gert Popp, Holsterbro, DK

Unity des Jardins de Passiflore
Ing. Tomáš Klásek, Baška

30. 01.

Vlad du Val d´Europe
Václav Novotný, Dolní Libchavy

Telimena Alfa-Hara
Bogna Ugarynko-Osikowicz, Radwanice, PL

05. 02.

- II -

Emily Ifrit
Marta Nováková, Osík
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chovatelství – krytí + zahraniční úspěchy

KRYTÍ - pokračování
Datum

Pes

Fena

26. 12.

Vlad du Val d´Europe
Václav Novotný, Dolní Libchavy

Alexandra Moravia Box
Alena Pastyříková, Široká Niva

28. 01.

- II -

Princes Optima grata
MUDr. Hana Novotná, Polička

10. 02

- II -

Tosca Optima grata
Milan Štencl, Zábřeh na Moravě

21. 01

- II -

Yasha Optima grata
Michaela Ptáčková, Ústí nad Orlicí

08. 12.

- II -

Ronja v. d. Schmalspurbahn
Franz Helmreich, Dietmans, A

29. 01.

F´oseph ze Země lva
Marcela Lukešová, Hradištko u Kerska

Eymi Etna-Box
Jiřina Bartošková, Pelhřimov

08. 02.

- II -

Berenika od Tazzyna
Olga Rymplerová, Všechlapy

* tento jedinec má splněnu výběrovou bonitaci

Upozorňujeme majitele nakrytých fen a krycích psů, že datum krytí do rubriky KRYTÍ mohou nahlásit písemně, telefonicky či e-mailem
na adresu redakce Zpravodaje BK ČR. V případě, že má pes/fena splněnu bonitaci (Körung), prosíme o uvedení této skutečnosti.

ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY
VIRGINIA dei Cavalieri del Monferrato
Ing. Tomáš Klásek

28. 01. MVP Trenčín/SK, tř. šampionů, V1, CAC (I. Sopko)
splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Slovenska

BIJOU Jisuko
Vlasta Šulcová

03. 12. Krajowa wystawa Nowa Ruda/PL, tř. šampionů, V1, CWC, NSwR (T. Havelka)

LIVIA Jisuko
Vlasta Šulcová

03. 12. Krajowa wystawa Nowa Ruda/PL, mezitřída, V1 (T. Havelka)

LUCIAN Jisuko
Vlasta Šulcová

03. 12. Krajowa wystava Nowa Ruda/PL, mezitřída, V1, CWC, BOB (T. Havelka)

DAMIANA Moravia Box
Alena Žarská

03. 12. MVP Wels/A, tř. šampionů, V1, CACA, res. CACIB (G. Neswadba)

DA VINCI Moravia Box
A. + A. Žarski

08. 10. Klubová výstava Alba/I, tř. šampionů, V1 (G. Rosato)
22. 10. NVP Pesaro/I, tř. šampionů, V1 (A. Felice)
29. 10. Klubová výstava Livorno/I, tř. šampionů, V1 (G. Dondi)
05. 11. MVP Bastia Umbra/I, tř. šampionů, V1 (A. Palacin)
03. 12. MVP Wels/A, tř. pracovní, V2, res. CACA (G. Neswadba)
11. 11. World Dog Show Poznaň/PL, tř. pracovní, V4 (A. Bogucka)

BENEDIKTA Moravia Box
manž. Vlčkovi

08. 10. MVP Arad/RO, tř. šampionů, V1, CAC, CACIB, Transylvánský vítěz (I. Selimovič)
12. 12. udělen titul Šampion Rumunska

CARIN Pěčínská růže
Jiří Keprta

28. 01. MVP Trenčín/SK, tř. otevřená, V1, CAC, res. CACIB (I. Sopko)
splněny podmínky pro udělení titulu Šampion Slovenska

-9-

zahraniční úspěchy + udělené tituly

ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY - pokračování
JOSHUA z Ringu
Jana a Robert Fagošovi

28. 01 MVP Trenčín/SK, tř. šampionů, V1, CAC, CACIB (I. Sopko)
splněny podmínky pro udělení titulu Mezinárodní šampion krásy FCI

ORRY z Ringu
Jana a Robert Fagošovi

28. 01 MVP Trenčín/SK, mezitřída, V1, CAC (I. Sopko)

HENY ze Zlatušky
Věra Kaňáková

28. 01 MVP Trenčín/SK, tř. ?, V2, res. CAC (I. Sopko)

Zahraniční úspěchy můžete nahlásit telefonicky, písemně či e-mailem na adresu Zpravodaje ve výše uvedeném tvaru.
Kopii získaného čekatelství či posudkového listu zašlete na adresu Zpavodaje, nejlépe v elektronické podobě.

U D Ě L E N É T I T U LY
Český junior šampion:
FIONA z Němečanky
LIVIA Jisuko

maj. Mgr. Milan Nohel
maj. Vlasta Šulcová

Klubový šampion:
CAYENNE Six-Er
CHAGY z Ungeltu

maj. Mgr. Irena Svojíková
maj. RNDr. Jana Blašková

Klubový juniorský vítěz:
NERO z Ungeltu
PRISCA od Stříbrňáku

maj. Jitka Janůrková
maj. Blanka Saláková

Fotografie jedinců, kterým byl udělen některý z výše uvedených titulů, můžete nalézt na http://www.boxerklub.cz

V Y S TAV O V Á N Í

DIPLOMŮ

Upozorňujeme všechny majitele jedinců, jimž byl od 1. 1. 2006 udělen titul Klubový šampion, Klubový vítěz
či Klubový juniorský vítěz a mají zájem o vystavení DIPLOMu, aby zaslali následující podklady a informace
potřebné k jeho vystavení na adresu redakce Zpravodaje:
fotografii psa/feny, jméno psa/feny a chovatelské stanice, číslo zápisu v PK,
datum narození psa/feny, datum udělení titulu a jméno majitele.
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chovatelství

VYHODNOCENÍ SPONDYLOZY
(pokračování ze Zpravodaje BK ČR 4/2006, č. 88)
Nové i starší výsledky vyhodnocených RTG snímků SA a DKK naleznete na http://www.decker.cz
tet. č.

jméno psa/feny a CHS

pes/fena

SA

otec:

matka:

5271

Bakché Fortuna Viva

F

0

DKK

Yéké v. Sapho´s Hoeve

Domina Optima Grata

5346

Dita Heny Box

F

3

Grando Optima grata

Andy Heny Box

5347

Dizzy Heny Box

F

0

Grando Optima grata

Andy Heny Box

5100

Lerry Flint od Morového sloupu

P

0

0/0

Joshua z Ringu

Happy od Morového sloupu

4118

Kenya z Ungeltu

F

2

3/3

Perry Czech Ja-Ka

Gracy z Ungeltu

5151

Halifax Six-Er

F

0

Apollo v. Thüringischen Adel

Ellenoir Pešmar

5417

Play Malave Gem

F

0

Mobidik Malave Gem

Elvíra Jisuko

3080

Jason Etna-Box

P

0

Yéké v. Sapho´s Hoeve

Eymi Etna-Box

5167

Britany Cave Canis

F

1

Casanova Optima grata

Alexandra Moravia Box

5219

Crazy Sieger Bohemia

F

1

Joshua z Ringu

Brenda Sieger Bohemia

5325

Celli z Dybohůrky

F

2

1/2

Chaplin z Dybohůrky

Oski z Dybohůrky

5183

Beatrice Krčská Habrovka

F

3

0/0

Baskervill Buddha Tajpan

Beggi Lac-Box

5360

Nora z Ungeltu

F

0

Perry Czech Ja-Ka

Gracy z Ungeltu

5377

Akim z Holanky

P

0

Yéké v. Sapho´s Hoeve

Holly ze Šárovce

5445

Aneta z Letního pole

F

0

0/1

Mobidik Malave Gem

Abony z Walworthu

5357

Nancy z Ungeltu

F

0

0/2

Perry Czech Ja-Ka

Gracy z Ungeltu

5392

Gordon Optima grata

P

2

Ypsilon della Cadormare

Kathrin Optima grata

5355

Nero z Ungeltu

P

0

Perry Czech Ja-Ka

Gracy z Ungeltu

5349

Primus J.A.L. Sandow

P

0

Da Vinci Moravia Box

Hanna J.A.L. Sandow

4019

Bety od Myší boty

F

3

0/0

Apol v. Burg Znojmo

Uzzi Anka Czecho

5505

Odetta z Ungeltu

F

2

1/1

F´oseph ze Země lva

Eržika z Ungeltu

5507

Oxana z Ungeltu

F

1

0/0

F´oseph ze Země lva

Eržika z Ungeltu

5323

Corrado Caos z Dybohůrky

P

0

0/0

Chaplin z Dybohůrky

Oski z Dybohůrky

5225

Connie Esadera

F

0

0/0

Joshua z Ringu

Bianka Miramar-Box

5458

Ex of Space Kettbox

F

1

Balu v. Hause Romeo

Blaze of Glory Kettbox

5139

Guido Six-Er

P

1

Basil v. d. Hummelmühle

Calibra od Stříbrňáku

5224

Cler Esadera

F

0

Joshua z Ringu

Bianka Miramar-Box

4154

Anippé Fortuna Viva

F

3

Xipheos v. Mississippi

Domina Optima grata

2/0

1/0

Na adrese http://www.decker.cz taktéž naleznete prázdný formulář pro vyhodnocování SA a DKK a zajímavé odborné
články týkající se nových odborných pohledů na DKK, standardizace rtg posuzování DKK, rtg hodnocení SA, tabulku pro
posuzování DKK, předpisy KVL k provádění snímkování DKK a DKL aj.

Se zármutkem v srdci oznamujeme všem, že nás navždy opustil náš
dobrý přítel a skvělý člověk
pan

Miloslav Jiskra,
který prohrál dne 30. ledna 2007 svůj boj se zákeřnou nemocí.
Čest jeho památce!
Výbor ÚP Louny
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výroční výstavy v zahraničí

Zahraniční výroční výstavy (JSZ) v roce 2007
Chorvatsko
26. 05. 2007 – Výroční výstava Zagreb
psi: Francesco Morandi/I, feny: Igor Selimovič/HR
http://www.boxerclub.hr
Kupírovaní psi se v Chorvatsku mohou vystavovat.

Slovensko
25. 08. 2007 Výroční výstava Bojnice
rozhodčí: ?
http://www.dogsk.sk
Kupírovaní psi se na Slovenskou mohou vystavovat.
Polsko
02. 09. 2007 - Výroční výstava Wroclaw
rozhodčí: ?
http://www.boxerklub.pl
Kupírovaní psi se v Polsku mohou vystavovat.

Rakousko
09. 09. 2007 - Výroční výstava Wien
psi: Ginette Hufschmid/CH, feny: Ursula Heidelberg/D
http://www.boxerclub-hunde.at
Kupírovaní psi se v Rakousku mohou vystavovat.
Německo
15. - 16. 09. 2007 - Výroční výstava Zschepkau
zlatí psi: Günter Karg/D, žíhaní psi: Ralf Brinkmann/D
zlaté feny: Franz Singelstein/D, žíhané feny: Beate Spelsberg/D
http://www.bk-sachsen-anhalt.de/JSZ 07 Seite 1 Deckblatt.htm

S V Ě TO V Á V Ý S TAVA N Ě M E C K Ý C H B O X E R Ů AT I B O X
Salaš 137, Čenej, Novi Sad - SRBSKO
2. a 3. června 2007
Rozhodčí:
psi zlatí: Ivana Ilić (SER)
psi žíhaní: Wilfried Nötlich (D)
feny zlaté: Iwona Magdziarska (PL)
feny žíhané: Joao Vasco Pocas (P)
štěňata, veteráni: Sergey Vanzha (RUS)
Informace (přihlášky, program, mapa, ubytování apod.):
http://www.atibox2007.com
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atibox wm ipo 2007

M I S T R O V S T V Í S V Ě TA N Ě M E C K Ý C H B O X E R Ů
AT I B O X I P O W M – Ve r o n a – R o n c o a l l ´ A d i g e – I t á l i e
27. až 29. dubna 2007
Rozhodčí:
oddíl A Gernot Walz (D)
oddíl B Ruggero Zorzan (I)
oddíl C Gotthard Susat (A)
Informace (terény na stopy, stadion, plán cesty, ubytování apod.):
BCI Segreteria Generale via Bellingera, 4 21052 Busto Arsizio (VA)
boxerclub@fastwebnet.it, Tel.: 0331635996 Fax: 0331671497 Handy:01934611201
http://www.boxerclubitalia.it/atibox/atibox_wm.htm
http://www.bk-muenchen.de/cms/aktuelles/index.php3

Členové BK ČR, kteří splnili podmínky pro výběr reprezentace na ATIBOX WM IPO 2007
psovod

pes/fena

Stříbrný
obojek

Morava
Cup

Justitzův
memoriál

CACIT
Vrbové

celkem
bodů

Kategorie IPO 1
Veronika Topšová

Delta z Černého
jezera

84+92+89=265

22+86+97=205

470

Kategorie IPO 2
Iva Fojtíková

Imperio z Ringu

79+89+82=250

89+86+88=263

513

Tomáš Kusmič

Christian Jir-Ši Box

90+81+70=241

81+87+0=168

409

Kategorie IPO 3
Ing. Michaela Martinů

Baskervill Buddha
Tajpan

82+74+87=243

Mistr republiky BK ČR postupuje automaticky

243

Jaroslav Škala

Ikar Narcius

78+72+77=227

92+75+71=238

465

Ivan Ščepka

Enjoy Pešmar

86+87+0=173

82+84+77=243

416

Helena Simandlová

Iris z Dybohůrky

87+87+86=260

10+83+10=96

356

Počet reprezentantů a obsazení kategorií IPO 1 až IPO 3 se bude odvíjet od výše dotace a možností Boxerklubu ČR.
Všem reprezentantům přeji mnoho úspěchů.
Miloslav Auterský
hlavní výcvikář BK ČR
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výstavy – výsledkový servis

Národní výstava psů – Olomouc

13. 01. 2007

rozhodčí: Antonín Karban (psi + feny)
PES ZLATÝ
třída mladých
mezitřída
třída pracovní
třída vítězů

V1, CAJC
V1, CAC, Národní vítěz
VD1
V1, CAC

Mayk Jisuko (Perico du Val d´Europe x Dunja Jisuko)
Lucian Jisuko (Xipheos v. Mississippi x Bijou Jisuko)
King od Morového sloupu (Gent od Morového sloupu x Happy od Morového sloupu)
Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró)

V1, CAJC
V1, CAC

Primus J.A.L. Sandow (Da Vinci Moravia Box x Hanna J.A.L Sandow)
Bill Baskervill Krčská Habrovka (Baskervill Buddha Tajpan x Beggi Lac-Box)

PES ŽÍHANÝ
třída mladých
mezitřída

FENA ZLATÁ
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní

V1,CAJC
V1, CAC, Nár. vítěz, BOB
V2, res. CAC
V1, CAC
V2
V1, CAC
V2, res. CAC

Brenda Robi-Box (MacNathan v. German Dream x Croky z Pavsu)
Aura Robi-Box (Ugolino v. d. Hazenberg x Croky z Pavsu)
Livia Jisuko (Xipheos v. Mississippi x Bijou Jisuko)
Cloe z Němečanky (Ugolino v. d. Hazenberg x Ell Orion chov)
Heny ze Zlatušky (Grando Optima grata x Ailin Rexob Gold)
Eugenie Moravia Box (Janus v. Lustig x Urtica Moravia Box)
Ballantines ze Samoty Zátiší (Baskervill Buddha Tajpan x Anna ze Samoty Zátiší)

V1,CAJC
V1, CAC
V2, res. CAC

Beatrice Krčská Habrovka (Baskervill Buddha Tajpan x Beggi Lac-Box)
Soraya z Metaboxu (Paganini Nostrum x Dafné Indiánský brloh)
Anabel Kopr-Box (Apache z Metaboxu x Agáta Evmiko)

FENA ŽÍHANÁ
třída mladých
mezitřída

Mezinárodní výstava psů – Brno

11. 02. 2007

rozhodčí: Petr Řehánek (psi + feny)
PES ZLATÝ
třída mladých
mezitřída

V1, CAJC
V1, CAC, CACIB, BOB
V2, res. CAC

Mayk Jisuko (Perico du Val d´Europe x Dunja Jisuko)
Lucian Jisuko (Xipheos v. Mississippi x Bijou Jisuko)
Celvin Clain le Demar (Casanova Optima grata x Anette le Demar)

V1, CAC
V1, CAC
V2, res. CAC
V1, CAC, res. CACIB

Orry z Ringu (Perico du Val d´Europe x Korida z Ringu)
Artush Indiánský brloh (Impero z Metaboxu x Bailey Lac-Box)
Klark Růžová oáza (Ikar Růžová oáza x Xara z Černého jezera)
Impero z Metaboxu (Idol Armida x Dafné Indiánský brloh)

PES ŽÍHANÝ
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní

FENA ZLATÁ
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní

V1,CAJC
V1, CAC
VD2
V1, CAC, CACIB
V2, res. CAC
V1, CAC
V2, res. CAC

K´Napoli Floyd Fender Edda (Lucky Luciano de Cinco Rosas x Jakuza z Ringu)
Felicité Optima grata (Grando Optima grata x Tosca Optima grata)
Beladora Cave Canis (Casanova Optima grata x Alexandra Moravia Box)
Arina z Třešňáku (T´Mann Optima grata x Dori od Kostela sv. Gabriela)
Cloe z Němečanky (Ugolino v. d. Hazenberg x Ell Orion chov)
Asset Hébé Box (Balu v. Hause Romeo x Hébé Ibra)
Ballantines ze Samoty Zátiší (Baskervill Buddha Tajpan x Anna ze Samoty Zátiší)

V1,CAJC
V1, CAC
V2, res. CAC
V1, CAC, res. CACIB
V2, res. CAC
V1, CAC

Agáta z Nechyby (Diamond Orion chov x Jorga Etna-Box)
Jaspis z Kampy (Joshua z Ringu x Fayetta z Kampy)
Beatrice Krčská Habrovka (Baskervill Buddha Tajpan x Beggi Lac-Box)
Soraya z Metaboxu (Paganini Nostrum x Dafné Indiánský brloh)
Chetit z Kampy (Super di Zuccherino x Zinghi z Kampy)
Bali Elendir (Grappa Glogosia x Jasmine Alshtadt Bokserberg)

FENA ŽÍHANÁ
třída mladých
mezitřída
třída otevřená
třída pracovní
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boxer study

Hlavní rozdíly mezi severoamerickými,
anglickými a evropskými boxery
Článek z německého zpravodaje Boxer Blätter, č. 10 + 11/2006
(3. a poslední část, pokračování z německého zpravodaje Boxer Blätter č. 7 + 8 a 9/2006)
První dva díly této přednášky od Judy Hortonové z Austrálie jste četli již v předcházejících
dvou vydáních českého Zpravodaje, konkrétně v č. 3 a 4/2006.
Největší rozdíly v typu se vyskytují v hlavách našich boxerů. „Styl hlavy“ je velice rozdílný v každé
zemi a mnoho boxerů nemá typickou hlavu.
Přestože je standard proporcí hlavy v každé zemi jednoznačný, rozdíly v typu hlav našich boxerů jsou větší, než u mnoha
jiných plemen.
Standard vyžaduje, aby se na čele objevovaly vrásky pouze tehdy, pokud je boxer v pozoru. Ovšem mnoho boxerů má hrubé
vrásky na čele a i po stranách hlavy, i ve stavu celkového uvolnění.
Standard také požaduje dobře značený stop. Mně se ale zdá, že je mnohdy nejasný, a že linie mezi lebeční a čenichovou
partií tvoří pouze obočí. Navíc standard vyžaduje, aby lebka nebyla krátká nebo kulatá, ale mnoho boxerů ji má.
Dané je, že by měly být proporce hlavy v poměru 1:2, tzn. jeden díl pro čenichovou a dva díly pro lebeční partii. Mnoho
boxerů vykazuje proporce 1:3, jako např. Bostonský teriér.
Nejsložitější je mít pod kontrolou čenichovou partii. Ta by měla být silně vyvinutá ve všech třech dimenzích, tj. v délce, šířce
a hloubce. Mnoho jedinců má ale čenichovou partii příliš krátkou, plochou, nebo úzkou.
Je mnohem jednodušší chovat boxery s širokými a krátkými čenichy, než boxery s čenichy širokými a hlubokými.
Německý boxer, konec konců, vznikl křížením dvou typů, brachycephalen (bulldogovitý typ) a mastifů (alaunmastiff, který má
delší nos). Tento fakt nesmírně ztěžuje udržet proporce 1:2.
Chovatelům, kterým se to podaří, můžeme jen gratulovat.
Moc krátká čenichová partie s sebou přináší i malý nos a úzké nozdry s odpovídajícími dýchacími problémy. Mnoho boxerů,
kteří se s těmito problémy narodí, musí být operováno, aby mohli normálně dýchat. S tímto problémem také souvisí měkká
patra.

Mnichovská silueta!
Toto byl nákres perfektní hlavy, každý v něm okamžitě poznal boxera.
Představoval ideální tvar hlavy z profilu.
K porovnání s mnichovskou siluetou jsem použila fotografie z profilu vítězů všech krajů.

>>>
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Severoamerické hlavy
Jsem toho názoru, že tyto hlavy nejsou tak odlišné od
„původní“ siluety.
Všechny mají dobrou délku i hloubku čenichové partie,
také dobře klenutou lebeční partii, avšak hřbet nosu by
měl být více vyhrnutý.
Podle mého názoru jsou toto prezentace dobrých hlav.

Přednosti nejlepších hlav:
Hranatá lebeční partie, ne moc vrásek, dobře posazené oko s dobrým výrazem, dobrá délka čenichové partie, velké nosy
a široké nozdry, široký chrup a velké zuby.

Odchylky od typu:
Velké a kulaté oči
S ohledem na „jemný“ výraz je dle mého názoru tvar očí moc velký a kulatý.
Plochá lebeční partie, nízké čelo
Mnoho psů má nedostatečnou klenbu lebeční partie. Dalším problémem je správný hřbet nosu, při kterém je nosní houba
nedostatečně vyhrnuta.
Plochá čenichová partie:
Hloubka čenichové partie je nedostatečná. Je sice široká, ale bez hloubky, tedy podobná kachnímu zobáku.
Málo brady:
Brada se ztrácí pod horním pyskem. Brada musí být dobře značená jak z pohledu zepředu, tak z profilu.
Plochá spodní čelist:
Spodní čelist není zahnuta nahoru. Je skoro plochá a sklání se nahoru až na samém konci.

An gl ické hlavy
Anglické hlavy mají dostatečnou délku čenichové partie,
dobrou hloubku, dobrý stop a dostatečnou klenbu lebeční
partie. U mnoha psů to ale vypadá, že ztratili správné
vyhrnutí nosní houby. Většinou proto, že nosní hřbet je
spáditý.

>>>
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Pozitivní příklady typických anglických
hlav

Přednosti těch nejlepších hlav:
Harmonický poměr mezi čenichovou a lebeční
partií, oči dobrého tvaru a plné výrazu, dobré
umístění pysků.

Odchylky od typu:
Volná kůže
Jak již bylo zmíněno, kůže u anglických hlav
není suchá. Mnoho psů má příliš volnou kůži
jak na vrchu
hlavy, tak i po stranách
s hlubokými vráskami.

Těžké pysky
Pysky jsou velice těžké a dlouhé, to způsobuje, že stahují oční víčka. Dá se to ještě tolerovat v případě, že jsou vybarvené
spojivky, jinak je výraz velice narušený.
Malé nosy
Anglický boxer má velice malý nos, což vede k dýchacím potížím.
Těžká „výplň“ čenichové partie (excess padding)
I když se čenichová partie jeví jako široká, může se jednat pouze o silnou kůži, a tím pádem není tak široká, jak se
ve skutečnosti zdá.
Úzký chrup a malé zuby
Chrup není široký tak, jak je žádáno a řezáky jsou malé.

Evropské hlavy

Na těchto profilech je jasně vidět, že se evropské hlavy vzdálily od mnichovské siluety více než v ostatních krajích.
>>>
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Velice dobré typické evropské hlavy, i když
bych raději viděla delší čenichové partie a větší
nosy.

Přednosti těch nejlepších hlav:
Dobrá klenba v lebečních partiích, tmavé oči
dobrého tvaru, žádné nadbytečné vrásky, dobrá
hloubka čenichové partie, dobrý chrup, správná
brada, nepříliš dlouhé pysky.

Odchylky od typu:
Příliš klenutá (vypouklá) lebka, lebeční
i čenichová partie moc krátká
Mnoho psů má příliš kulatou a zkrácenou lebku.
Pravděpodobně proto, aby ladila s příliš krátkou
čenichovou partií.
Zepředu to vypadá moc hezky, ale je to dobrý
typ boxera?

Malý nos
Skoro u všech psů je nos moc malý. Pokud bude tento trend i nadále podporován, povede to nejspíše k dlouhodobým
problémům.
Těžká „výplň“ čenichové partie
Sklon k příliš volné kůži se objevuje v mnoha liniích. To s sebou přináší vyboulené čenichové partie.
Příliš výrazná brada
U mnoha psů je brada moc výrazná, tj. předsunutá. Připomíná pak více bulldoga než boxera. Toto není harmonické anebo
typové.

Jak to bude dál?
Každý kraj upřednostňuje jistý „vzhled“, resp. jistý styl, ale základy standardu jsou všude stejné!
Podle mého názoru není rozdíl mezi těmi nejlepšími boxery tak velký, abychom nemohli ku prospěchu všech shrnout
společně.
Rozdělení do dvou různých ras by bylo katastrofální pro budoucnost boxera.
Měli bychom využít všech možností, aby celosvětově existovala pouze jedna rasa.

Měli bychom usilovat o chov zdravých boxerů, v kombinaci s charakterem, sílou, substancí
a elegancí, se vznešeným postojem a výraznou hlavou.
Je snadnější udržet typ, jelikož existuje více psů stejného stylu, z nichž si může člověk po celém světě vybrat.
Máme genetické rozdíly, ale ty slouží k udržení zdraví, síly a dlouhé životnosti našich boxerů.
Pokud je toto naším cílem tak …..

•

Musí rozhodčí a chovatelé identifikovat rasově největší chyby a největší přednosti.

•

Nesmí se nechat ovlivnit psem, který zrovna vyhrává v dané lokalitě. Naopak si musí klást otázku, zda je tento pes
správného typu.

•

Mít jasně před očima obraz ideálního boxera.
>>>
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Musíme urovnat rozdíly a spolupracovat!
Musíme se shodnout na univerzálním boxerovi, mít stále otevřenou mysl, umět poznat přednosti boxerů jak v jiných zemích,
tak i doma a tyto přednosti sdružovat v našem chovném programu.
Nikdy nesmíme kompromitovat standard.
Když nezávislý člověk čte náš standard, zjistí, že je velice výmluvný, a že ho lze vyložit více způsoby.
Na světě je mnoho ras, které nemají tak obsáhlý standard a přitom jsou si tito psi všude podobní. Můžete je přivézt z jedné
země do druhé a začlení se. Jako příklad uvádím mopse nebo pudly.
Poté, co se svět „otevřel“ a se psy se začalo cestovat, aby se vystavovali po celém světě, však ubývá boxerkářů, protože typ
a styl se velmi liší.
Pokud máme jasný obraz standardu, hned vidíme, co je žádoucí a můžeme se podle toho chovat.

Musíme vytvořit takového boxera, který může vyhrát kdekoliv na světě!
Chovatelé i rozhodčí se musí zabývat obrázky dobrých psů.
Následující obrázky jsou pouze příklady. Je na chovatelích a rozhodčích, aby společně vytvořili obraz univerzálního boxera,
který bude odpovídat standardu, a který bude sloužit jako příklad do budoucna.
Existuje staré přísloví: „Když nevíš kam jdeš, tak se tam nikdy nedostaneš.“

Tento obrázek podle mého
názoru
představuje
dobrý
kompromis mezi všemi styly
a obsahuje podstatu typu.
Pes je kvadratický a harmonický
se
správnou
substancí
a elegancí.
Disponuje správným uhlením
a k tomu správnou a harmonickou
hlavou, která ladí s celkovou
stavbou těla.
Suchý krk přechází elegantním
obloukem ke správně značenému
kohoutku a krátkým zádům.
Nasazení ocasu (na 1 hodinu) je
správné a záď je lehce spáditá.
Hrudník je dobře znázorněn.
Správná
hloubka
hrudníku
a délka hrudního koše umožňuje,
aby spodní linie elegantně
přecházela dozadu.
Slabiny jsou hluboké a bedra
krátká. Zadní končetiny by měly
harmonicky ladit k předními, proto
musí být zadní končetiny silné,
s dobrou pánví a musí mít
výraznou patu. Tlapy a holeně
jsou správně utvářené.

Domnívám se, že mnozí Evropané budou toho názoru, že tento boxer je příliš elegantní a mnozí Američané budou naopak
toho názoru, že má příliš substance. Pokud si však položíte otázku, jestli je tento pes schopný vykonávat práci, pro kterou byl
stvořen, odpověď zní ANO!
Nakreslete ho jako žíhaného, kupírujte mu uši, nebo mu ponechte dlouhý ocas. Stále to bude typický boxer!
>>>
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Na dalším obrázku je hlava feny, opět
výborného typu.
Má výborný výraz, správnou klenbu
lebeční partie, výrazné oči.
Lebeční partie ladí s čenichovou
partií, která je dobré šířky i hloubky.
Nos je velký s otevřenými nozdrami
a dobře značená brada s perfektním
umístněním pysků.
Je to asi jen sen doufat, že se všichni
dohodneme na CELOSVĚTOVÉM
BOXEROVI.

Doufám však, že se tak v budoucnu
pro naše milované plemeno podaří
uskutečnit. Do té doby si přeji, aby
Vám
můj
článek
dal
něco
k zamyšlení.

Judy Horton
Pro Zpravodaj Boxerklubu ČR přeložila a zpracovala
Jacqueline Sílová
Komentář k článku Judy Horton naleznete zde: http://www.rezewski.de/GER/Karin_Rezewski/Horton_ger.htm
Webové stránky Judy Horton s článkem v původní verzi a ilustrativními obrázky: http://www.worldwideboxer.com

T E R M Í N Y U Z Á V Ě R E K Z P R AV O D A J E B K Č R – r o č n í k 2 0 0 7
Zpravodaj 1/2007 - 28. února 2007
Zpravodaj 2/2007 - 25. května 2007
Zpravodaj 3/2007 - 25. srpna 2007
Zpravodaj 4/2007 - 15. listopadu 2007
Upozornění: Termíny jsou závazné.
Příspěvky doručené po uzávěrce jsou automaticky zařazovány do následujícího čísla
Zpravodaje BK ČR.
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Pozor na léčivou látku acepromazine
Někteří veterináři používají léčivé přípravky, které by však rozhodně neměly být používány při léčbě boxerů. Součástí těchto
léčivých přípravků je totiž látka acepromazine. Acepromazine obsahují uklidňující léky, které jsou často používány jako
preanestetika.
V České republice mezi takovými veterinárními léčivými přípravky evidujeme Sedalin (gel), Sedalin Mite (tablety) a Sedalin
Forte (tablety). Všechny uvedné přípravky obsahují zmiňovanou látku. Výrobcem je společnost Vétoquinol.
Boxerům může užití léků s touto látkou způsobit problém zvaný „srdeční blok prvního stupně“, což je potenciálně závažná
arytmie srdce, nebo závažnou hypotenzi (pokles krevního tlaku). Nežádoucí reakce na tento lék se mohou projevit také
kolapsem, zástavou dýchání, nebo závažnou bradykardií (velmi pomalým tepem srdce, tedy méně než 60 tepů/min).
Nejstarší a největší informační služba pro veterináře v USA, Veterinary Information Network (www.vin.com), zveřejnila ve své
kardiologické sekci upozornění „Acepromazine and Boxers“. V tomto upozornění jsou popsány některé nežádoucí účinky na
léky obsahující acepromazine, které nastaly ve velmi krátkém časovém období v univerzitní veterinární nemocnici. Všechny
tyto nežádoucí účinky nastaly u boxerů a staly se podnětem k následnému doporučení, aby nebyly léky obsahující
acepromazine podávany psům plemene Německý boxer, kvůli jejich vysoké citlivosti na tuto látku.
UPOZORNĚNÍ
Léčivé přípravky s obsahem acepromazinu jsou ve veterinární medicíně poměrně často předepisovány jako uklidňující
přípravky. Majitelům boxerů však rozhodně doporučujeme nepodávat tyto přípravky jejich pejskům, zvláště tehdy, pokud by
měl pes po podání léku zůstat bez dozoru, a/nebo by nebyl schopen přijmout neodkladnou lékařskou péči.
Zdroj:
http://www.vin.com
http://www.boxer-merlin.de
http://hometown.aol.com/drboxer/aceprom.html

Kardiomyopatie boxerů
Termín kardiomyopatie popisuje onemocnění srdečního svalu. Obecně to znamená, že myokard (srdeční sval) je místem
srdeční abnormality. Kardiomyopatie rozdělujeme na primární a sekundární. Primární onemocnění srdečního svalu jsou ta
onemocnění, která vznikají přímo v srdečním svalu, ale vlastní příčina většinou není známa. Sekundární, nebo-li specifické
kardiomyopatie, jsou spojeny s jiným celkovým nebo metabolickým onemocněním. Primární kardiomyopatie představují
většinu případů kardiomyopatií u velkých plemen psů.
Na počátku osmdesátých let minulého století Dr. Neil Harpster jako první popsal onemocnění srdečního svalu u boxerů.
Onemocnění je charakterizováno jako degenerativní onemocnění srdečního svalu s jedinečným histologickým nálezem
v pravé srdeční komoře. Hlavní změny jsou atrofie (zmenšení) svalových buněk srdečního svalu a infiltrace (prostoupení)
tukem. Postižení psi mohou být bez příznaků, nebo s příznakem vzniku krátkého a náhlého bezvědomí (synkopa)
s komorovými arytmiemi, a u některých jedinců se rozvíjí celkové příznaky selhání srdce. Častým a jediným projevem
onemocnění může být náhlý úhyn.
Toto onemocnění boxerů má nápadné shody s onemocněním u lidí, které se jmenuje arytmogenní kardiomyopatie pravé
komory. Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC-arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy) je primární
rodinné onemocnění srdečního svalu lidí, které je spojeno s projevy onemocnění srdce a rizikem náhlé smrti. U lidí jde o
dědičnou nemoc, která je charakterizována histologicky náhradou svalových buněk srdeční svaloviny tukem nebo vazivově
tukovou tkání stejně jako u boxerů. Poněvadž nemoc u boxerů je v mnoha vlastnostech stejná jako u lidí, dostala název
arytmogenní kardiomyopatie pravé komory boxerů.
Onemocnění se více výskytuje v některých liniích boxerů. Onemocnění se zřejmě dědí jako autosomálně dominantní
s neúplnou penetrací.
Každá vlastnost organismu, tedy i některá onemocnění s genetickým základem, jsou zapsána v DNA (deoxyribonukleová
kyselina) v podobě genů. Geny (úseky DNA) se nacházejí na chromozomech v jádru každé buňky. Chromozomy dělíme na
autosomy a gonosomy. V prvních je zapsána informace - geny určující vlastnosti organismu mimo pohlaví a gonosomy jsou
tzv. chromosomy pohlavní, určují tedy pohlaví jedince. V chromozomu se potom každý gen vyskytuje ve dvou kopiích. Jedna
je získávána od otce a druhá od matky. Každý gen se potom může projevit nejméně ve dvou formách, a to buď jako
dominantní nebo recesivní. Dominantní gen se vyznačuje snahou prosadit se, a překrýt tak projev druhého, recesivního
genu. K projevu dominantního genu tedy stačí, aby byl v buňce přítomen v jediné kopii Projev recesivního genu se uplatní
pouze u organismu, kde gen od otce i matky je recesivní. U onemocnění, které se dědí dominantně, špatný gen je
dominantní.
>>>
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Problém zděděných vad je dále komplikován tím, že geny ukáží svou sílu nejen v případě dominance, ale i stupněm
pronikání, který genetici nazývají penetrace. Onemocnění způsobené takovým genem se liší v projevech – v rozmezí od
těžkého poškození po velmi lehké příznaky.
Autosomálně dominantní dědičnost má určité vlastnosti:
1. neexistují přenašeči genu pro onemocnění, kteří nejsou nemocní
2. nemocný jedinec se nemůže narodit rodičům bez onemocnění, vždy alespoň jeden z rodičů musí být nemocný
3. pokud je nemocen jeden z rodičů, jeho potomci mají 50 % šanci, že budou nemocní
4. jsou-li nemocní oba rodiče, potomek má šanci, že bude ze 75 % nemocný
5. samci i samice jsou postiženi stejně
6. rodiče bez onemocnění nemohou přenést nemoc na potomky.
7. onemocnění se vyskytuje v každé generaci (nevyskytuje se ob generaci, jako některá jiná dědičná onemocnění)
8. z populace se dá eliminovat vyšetřováním chovných jedinců a důslednou selekcí postižených jedinců.
Jde o onemocnění s výskytem klinických příznaků až v dospělosti. Mladí jedinci většinou nemají žádné zjevné problémy, i
když onemocnění mají. Vlastní onemocnění se u boxerů objevuje ve třech formách:
1. zjevná forma – hlavní klinické příznaky jsou synkopa – ztráta vědomí, neochota k pohybu a časté arytmie. Nejhorším,
ale někdy jediným příznakem onemocnění, je náhlý úhyn v důsledku arytmie.
2. forma s příznaky selhání srdce – slabost, kašel, vodnatelnost břicha, neochota k pohybu
3. skrytá forma – postižené zvíře žije bez zjevných klinických příznaků, pouze při vyšetření zjišťujeme typické arytmie.
Tito jedinci jsou potom velkým nebezpečím pro chov boxerů, protože onemocnění rozšiřují v chovu.
Neexistuje jednoduchý diagnostický test pro zjištění arytmogenní kardiomyopatie pravé komory boxerů. Vlastní diagnostika je
založena na kombinaci informací:
- rodinná anamnéza onemocnění – výskyt onemocnění nebo klinických příznaků u příbuzných daného jedince
- výskyt arytmií při vyšetření
- zjištění synkopy nebo neochoty k pohybu v dosavadním životě daného jedince.
U náhle uhynulých jedinců je potom možné onemocnění zjistit při pitvě.
Klinickým vyšetřením či ultrazvukovým vyšetřením srdce nejsme schopni toto onemocnění diagnostikovat. Výsledek těchto
vyšetření je většinou bez patologického nálezu. Jen vyšetření EKG a tzv. Holterovský EKG záznam po dobu 24 hodin mohou
odhalit arytmie spojené s tímto onemocněním. Pokud získáme normální EKG, obvykle natáčené ve veterinární ambulanci,
ještě nemůžeme vyloučit diagnózu arytmogenní kardiomyopatie pravé komory boxerů. Právě důležitou součástí diagnostiky a
terapie je 24 hodinový záznam EKG, kde můžeme posoudit výskyt arytmií v průběhu celého dne,při běžné aktivitě psa.
Protože jde o onemocnění, které se může projevit až v dospělosti, doporučuje se u jedinců, kde je podezření na onemocnění,
provést toto vyšetření. Dalšími indikacemi pro toto vyšetření u boxerů je výskyt synkopy nebo neochoty k pohybu, výskyt
náhlého úhynu u příbuzných psů (sourozenci, rodiče) nebo diagnóza arytmogenní kardiomyopatie pravé komory boxerů u
některého z příbuzných jedinců.
Záznam 24 hodinového EKG – Holter EKG se provádí tak, že je psovi nasazen záznamník, který zapisuje křivku EKG po
dobu 24 hodin. Pes je oblečen do košilky, která má na sobě přišitu „kapsu“ pro záznamník. Tato košilka kryje a chrání
elektrody přilepené na tělo psa. Takto získaný záznam 24 hodinového EKG se potom vyhodnocuje na speciálním
počítačovém programu.
Poněvadž jde o vadu, která se dědí autosomálně dominantně a je důslednou selekcí možné ji eliminovat z chovu, je důležité
monitorování populace kvůli výskytu tohoto onemocnění. Protože dosud neexistuje perfektní diagnostický test pro
arytmogenní kardiomyopatii pravé komory boxerů doporučuje se provádět 24 hodinový záznam EKG. Odborná literatura při
natočení negativního 24 hodinového záznamu doporučuje jeho každoroční natočení, především u zvířat, u nichž je podezření
na výskyt tohoto onemocnění.
Při zjištění této nemoci, se provádí léčba zaměřená na snížení výskytu arytmií, které jsou právě příčinou náhlých úhynů. Z
hlediska prognózy boxeři s arytmogenní kardiomyopatií pravé komory mají vždy riziko náhlého úhynu.
MVDr. Roman Kvapil

- 27 -

boxer study

Jak vybírat granulované krmivo?
Granulovaná strava je vyváženější než tradiční doma vařená, ale musí jít o kvalitní granule.
Jak je poznat?
1. Nevybírejte podle reklamy, barevnosti obalu a ceny. Spolehněte se na své znalosti!
2. Po důkladném zvážení dostupných informací se rozhodněte pro určitou značku a pokuste se získat reference dobrých
chovatelů, kteří značkou již delší dobu krmí. Jen tak se můžete přesvědčit o tom, že to, co je výrobcem deklarováno na
obalu, krmivo skutečně obsahuje a funguje tedy tak, jak má!
3. Při výběru konkrétní formule individuálně zohledněte plemeno, stáří, denní režim, zátěž fyzickou i psychickou, optimální
hmotnost a zdravotní stav psa. Vybírejte podle deklarace poměru bílkovin, tuků a hladiny minerálních látek (vápníku, fosforu),
ne jen podle všeobecných údajů na obalu, př. Adult, Puppy, ….Srovnávejte, jak se jednotlivé formule dané značky liší!
4. Pečlivě sledujte fyzickou i psychickou kondici psa při podávání nového krmení, závěry dělejte nejdříve po 4-6ti týdnech,
nepřekrmujte, denní dávku upravujte individuálně. Pokud budete spokojení, značku neměňte, trávicí trakt psa to ocení,
a nejen on!
Souhrn znalostí nutných pro správný výběr krmiva. Na etiketě obalu hledejte:
A. Seznam surovin
Pro:
- potravinářská kvalita surovin (takových je 5% značek, ostatní jsou v „kvalitě“ krmné),
- všechny suroviny jasně určené ( „kuřecí moučka“, nikoliv „drůbeží“; „rýže“, nikoliv „obiloviny“; „kuřecí tuk“, nikoliv
živočišný tuk“),
- údaj o procentuálním zastoupení živočišných bílkovin (obiloviny mají 2/3 obsahu bílkovin jako maso. Je levnější
vyrobit krmivo převážně z obilí, nikoliv z masa. Činí tak mnoho výrobců.) zveřejňuje např. Acana – průměrně 46%,
FirstMate a Belcando – průměrně 80%. Pokud Vám výrobce či dodavatel sdělí, že podíl živočišných bílkovin je u jejich
krmiva 100%, lže nebo neví. Na obalu by měla být na prvním místě mezi surovinami uvedena kuřecí, jehněčí, rybí,
krůtí apod. moučka nebo sušené maso
- zdroj sacharidů od nejdietnějších = brambory (vločky z celých brambor, nikoliv bramborové úsušky = slupky z odpadu
potravinářského průmyslu), proso, amaranth, rýže, oves, ječmen, kukuřice, pšenice – obiloviny nejlépe celozrnné,
- kuřecí, rybí tuk - poměr omega 6 : omega 3 kyselin menší než 5:1 (většina výrobců udává jako ideální 10-5:1,
na srsti psa poznáte smysl čísla menšího než 5)
- řepná dužnina – obsah vlákniny v krmivu více než 3 %
- další suroviny pro pestrou přírodní výživu – zelenina, ovoce, bylinky, sýr apod.
- zdroj glukosaminů a chondroitinu (klouby), kompletní spektrum vitamínů,
- minerály včetně organických (chelátových) forem některých z nich,
- probiotika (jogurtové bakterie), enzymy
Proti:
- zdrojem bílkovin čerstvé maso (musí se usušit a výsledně je v granulích masa třetina, než kolik znamená
deklaracemasa čerstvého),
- vejce (bílek – silný alergen),
- sója (nekompletní rostlinná bílkovina, těžce stravitelná, působí proti využití bílkovin z potravy),
- bílkovinný hydrolyzát,
- vedlejší živočišné produkty (zobáky, pařáty, krev, střeva s obsahem)
- nejasně určené zdroje škrobů – obiloviny, vedlejší rostlinné produkty
- rostlinné oleje, barviva, konzervanty (BHA, BHT, propylgallát, sorban draselný), někdy uváděny jako „přidané
látky povolené v EU“. Pozor, masivně v „pamlscích“.
B. Uvedenou šetrnou výrobní technologii = zachovává výživové hodnoty vstupních surovin, umožňuje aplikaci tuků,
vitamínů, minerálů, probiotik a enzymů za teplot, které nevedou k jejich znehodnocení.
C. Deklaraci o kontrole výroby patřičným státním orgánem, údaj o zachování standardů amerického kontrolního úřadu pro
výrobu krmiv (AAFCO), případně prováděných krmných testech.
MUDr. Karla Dvořáková
4tlapky@seznam.cz
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Doporučení, jak minimalizovat riziko kloubních problémů u psů
1. Chov na zdravých jedincích, optimální váha po celý život (psovi s nadváhou hrozí 4x větší riziko onemocnění kloubů),
pravidelný a dostatečný, volný, nenucený pohyb ve vhodném terénu (pes by neměl běhat vedle kola po silnici!).
2. Výživa s optimálním (tzn. ani nadbytek, ani nedostatek) obsahem kvalitních, lehce stravitelných bílkovin převážně
živočišného (!), nikoliv rostlinného původu (v krmivech i té nejvyšší cenové hladiny bývá pohříchu převaha bílkovin
krytá z obilovin). Pouze živočišné bílkoviny poskytnou psovi správné množství aminokyselin, základních stavebních látek
potřebných k výstavbě vlastních bílkovin organismu. Bílkoviny přijaté potravou totiž organismus není schopen zabudovat
přímo do vlastních tkání, např. chrupavky kloubu. Musí je nejprve rozložit na jednotlivé aminokyseliny a teprve pak poskládat
do řetězce podle vlastního genetického kódu a vytvořit tak bílkovinu tělu vlastní. Nejhojnější bílkovinou v těle savců je
kolagen, který se vyskytuje jak ve svalech, tak v kloubních chrupavkách, kde tvoří 40 % hmoty. Z vyřčeného vyplývá, že
kolagen je důležitou bílkovinnou složkou hmoty chrupavek kloubů. Jak již bylo řečeno, každý jedinec si tvoří vlastní kolagen
z aminokyselin přijatých potravou. Nejúčelnější formou, jak tyto aminokyseliny do organismu dodat a umožnit tak tvorbu
dostatečného množství kvalitního vlastního kolagenu pro klouby, je potrava bohatá na ty správné aminokyseliny. U psa coby
masožravce není situace nijak zapeklitá. Jednoduše řečeno, jeho strava prostě musí obsahovat jako zdroj bílkovin maso,
nikoliv obilí a je vystaráno. Z rostlinných bílkovin nelze hodnotný kolagen vystavět, protože chybí některé druhy aminokyselin
(představte si to tak, jako že by nebylo možné poskládat mozaiku české vlajky bez modrých kamínků). Tato situace platí i pro
člověka, ovšem člověk daleko lépe než pes tráví i jiné druhy živočišných bílkovin s plnohodnotným spektrem aminokyselin,
jako je mléko či vaječný bílek, tudíž se dospělý člověk (dítě v růstu ne) bez masa obejde. Pro psa znamená kravské mléko
i bílek riziko alergie (jako pro děti do jednoho roku). Přípravky na bázi želatiny, nabízené na trhu jako zdroj kolagenu pro
klouby („kloubní výživa“), nemají v případě kvalitní stravy opodstatnění, což jistě cítíte sami. A krmit granulemi založenými na
rostlinných bílkovinách, když 15 kg stojí 1700,- Kč a klouby psa pak zachraňovat práškem z lékárny za několik stokorun je
nejen značně neekonomické, ale i poněkud na hlavu postavené. Neuvažuji možnost, že by majitel krmil granulemi vyrobenými
též převahou z obilí, jen v ceně třikrát nižší, než zmíněných 1700,- Kč (ano, taková je situace na trhu, není problém pořídit
granule podobného složení, leč v tomto cenovém rozpětí) a uvažoval o koupi potravního doplňku „na klouby“ v ceně pytle
krmení. Kromě toho vstřebatelnost kolagenu z práškových přípravků činí 8 %, z hydrolyzovaných práškových přípravků 42 %
a kolem 80 % z hydrolyzovaných roztoků. Ty jsou ovšem bez výjimky zase konzervované potenciálně karcinogenním
sorbanem draselným a dále už se budeme opakovat. Při jejich ceně (a podle zdravého rozumu psa nekrmíme kvalitně jen
proto, aby měl zdravé klouby) je daleko účelnější a jednodušší naplnit misku granulemi s převahou živočišných bílkovin
a organismus tak z masa dostane to, co potřebuje přirozeně, tedy potřebnou kvalitu i kvantitu „aminokyselinových „stavebních
kamenů“ pro výstavbu kolagenu i ostatních bílkovin tělu vlastních. Jediné, co vám garantuje, že granule obsahují převahu
živočišných zdrojů bílkovin nad rostlinnými, je údaj výrobce o podílu živočišných bílkovin na celkové deklaraci bílkovin
v krmivu. Chtějte vidět údaj spíše nad 70 % a nenechte se splést údajem, který komentuje množství čerstvého masa v krmivu
(maso má 65-70 % vody, granule max. 10 %, což je prostor pro klamavé „tanečky“). Pamatujme, že kvalitní výživa fenymatky minimálně v poslední třetině březosti je podstatnou měrou důležitá pro správný nitroděložní vývoj štěňat, již zde
může nastat zdroj pozdějších problémů! V době růstu štěněte, zejména u velkých a obřích plemen, je třeba zabránit
překotnému zvyšování hmotnosti. Rychle vybudovanou hmotu svalstva pak nemůže „unést“ pomaleji vyspívající opěrná
soustava, tj. kosti, klouby, vazy a dochází k velmi nepříjemným růstovým problémům s možnými trvalými následky. Vybírejte
proto obezřetně pro tato štěňata vhodnou formuli krmiva se sníženým obsahem bílkovin a tuků. Dříve praktikovaný
model výživy s formulemi přes 30g bílkovin a 20 gramů tuků na 100 gramů krmiva je pro štěňata velkých plemen nejpozději
kolem 4. - 5. měsíce věku nevhodný.
3. Přiměřený obsah minerálů, zejména vápníku a fosforu, včetně správného vzájemného poměru těchto prvků v krmivu.
Denní dávka vápníku rostoucího štěněte se pohybuje mezi 400-200 mg/kg podle věku, dolní hranice platí pro štěňata mladší,
s postupujícím věkem se potřebná dávka snižuje, v dospělosti činí kolem 100 mg/kg. Je rovněž důležité, aby byl vápník
obsažený v krmivu dobře vstřebatelný. Toto kritérium nejlépe splňuje vápník organický.
4. Dostatek vitamínu C v denní krmné dávce. Vitamín C je zatím v humánní medicíně jedinou seriózně
prokazatelnoulátkou, kterou můžeme podpořit správnou biosyntézu kolagenu. Nedostatek vitamínu C vede k tvorbě
defektních kolagenních vláken. U rostoucího organismu se podle klinických experimentů zdá být dostatečnou dávkou
megadávka vitamínu C, tedy 1500mg/den, rozdělená do tří dávek. Taková dávka není logicky obsažena v žádném krmivu.
Pokud chceme postupovat zcela podle posledních výzkumů, nezbývá než podávat vitamín C jako doplněk, v této dávce
nejlépe ve formě esteru vitamínu C, který jediný nepřekyseluje žaludek a močové cesty psa.
5. Dostatečný přívod celého souboru(!) glykosaminoglykanů, základních stavebních látek pro amorfní, nestrukturovanou
hmotu chrupavek (v ní jsou zalita vlákna zmíněného kolagenu. Jen správně vystavěná chrupavka je pevná, zároveň pružná
a je schopná vázat dostatek vody, nutný pro fyziologické fungování kloubu). V některých krmivech nalezneme deklarovaný
glukosamin sulfát (někdy i hydrochlorid, vězte, že ten je bohužel prakticky nevstřebatelný), případně chondroitin sulfát. Jde
o dva hlavní zástupce ze zmíněného komplexu glykosaminoglykanů (glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, keratansulfát,
kyselina hyaluronová a další). V krmivu bývají obsaženy v dávce záchovné. Celý komplex těchto látek, potřebných pro
výstavbu kloubů, je v krmivu obsažen tehdy, je-li obohaceno o výtažek buď z chrupavek jatečných zvířat, nebo lépe
z korýšů, měkkýšů a chrupavek ryb (koncentrovanější zdroj). V krmivech, která zmíněné látky obsahují, je nastavena
dávka záchovná. Tzn. že u jedinců, u kterých není předpoklad kloubních problémů, není třeba ke krmivu nic přidávat.
U jedinců, u nichž lze předpokládat zvýšené riziko nebo zátěž, a chceme-li udělat pro psa maximum, je dobré sáhnout po
kvalitním doplňku stravy s obsahem těchto přírodních látek. Na trhu najdete z přípravků obsahujících celé spektrum
>>>
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glykosaminoglykanů a chondroitinů nejméně tři přípravky, které se liší koncentrací účinných látek a doporučenou denní
dávkou, jež není oficiálně stanovena, neboť se jedná o doplňky stravy. Pokud si dáte práci s propočtem, kolik účinné látky váš
pes dostane a za jakou cenu u toho kterého výrobku, můžete být i nemile překvapeni!
MUDr. Karla Dvořáková
4tlapky@seznam.cz

Krmení kozím mlékem - není o čem diskutovat
Krmení kozím mlékem - fakta
V rámci polemiky ohledně krmení štěňat kozím mlékem, kterou zahájil na našich webových stránkách pan Denisov, když
výsměšně napadl názor Věry Čermákové, která odrazovala od podávání kozího mléka štěňatům, mě žádalo několik čtenářů,
abych tento posměšek smazal. To by ale neřešilo situaci. Vždyť jestliže se údajně pan doktor smál, až spadl ze židle, měli
bychom se i my zasmát a vzít situaci s humorem.
Nicméně mnohem užitečnější by bylo podložit věc fakty. Vzhledem k tomu, že to pan doktor neudělal, a tím méně pan
Denisov, obrátil jsem se na pana Ivana Stuchlého, který je po léta uznávaným odborníkem v oblasti Odborné poradenské
služby a konzultace v oboru krmení a výživa psů. Zde, s jeho laskavým svolením, předkládáme mírně zkrácený výtah z jeho
publikace, který jsme pro Vás připravili po konzultaci s MVDr. Ivanou Hulínskou, specializující se na malá zvířata ( II.atestace).
Paní doktorka pro Vás zdůraznila klíčové body článku:

Výživa nejmenších štěňat
První potravou, kterou přijímají novorozená mláďata savců, je mléko. Mléko je svým způsobem unikátní tekutina, která
obsahuje v patřičném množství a vzájemném poměru nejen všechny základní živiny (proteiny, tuky, sacharidy), ale i vitaminy
a minerálie, které mládě potřebuje k životu, a v určitém období také látky, ochraňující je před různými onemocněními. Jsou to
protilátky proti různým specifickým infekčním onemocněním, nespecifické ochranné látky a látky podporující nespecifické
obranné mechanismy. Jedinečnost mléka jako potravy spočívá v tom, že je pro mládě příslušného živočišného druhu
dokonale využitelné a dobře stravitelné, že je schopno mu poskytnout v určitém věku přesně to, co právě potřebuje. Důležitý
je ovšem také časový faktor. Skladba mléka se v průběhu laktace (kojení) mění, jiná je bezprostředně po porodu, jiná v době,
kdy je mláďatům týden nebo více.
Složení mléka různých druhů savců vykazuje druhovou specificitu, což znamená, že se mléko každého živočišného druhu
svým složením poněkud liší od mléka jiného živočišného druhu.
Při určitém zjednodušení lze rozlišit dva typy savčího mléka. Jedno lze pracovně nazvat „mlékem kopytníků“, druhé
„mlékem šelem“. Oba typy se od sebe zásadně liší složením. Zatímco v mléce kopytníků je hlavním zdrojem energie pro
mláďata laktóza (mléčný cukr), látka náležící mezi sacharidy (glycidy), v mléce šelem plní tutéž úlohu tuk. To znamená, že
mléko kopytníků je bohaté na sacharidy (laktózu) a relativně chudé na tuk, kdežto mléko šelem je právě naopak
bohaté na tuk a relativně chudé na sacharidy (laktózu).
Názorné je v tomto ohledu srovnání konkrétních hodnot. Kraví mléko obsahuje kolem 4,7 % sacharidů (laktózy) a 3,2-4 %
tuku, kozí mléko asi 4,5 % sacharidů (laktózy) a 2-5,9 % tuku. Mléko feny naproti tomu obsahuje pouze 3,1 % sacharidů
(laktózy), ale 9-9,3 % tuku. Fyziologie trávení je u mláďat různých druhů savců odlišná tak, jak se liší složení jejich mléka.
Závisí na trávicích enzymech, které organismus produkuje. Zažívacímu ústrojí mláděte kopytníka vyhovuje nejlépe mléko
vlastního druhu nebo jiného kopytníka a podobně i mláděti šelmy vyhovuje nejlépe mléko vlastního druhu. Špatné je, musí-li
mládě šelmy přijímat neupravené mléko kopytníka (krávy, kozy). Taková potrava mu nevyhovuje a může způsobit různě
závažné zažívací potíže, které se zpravidla projeví průjmem.
Štěněti domácího psa (ale i vlka a jiných volně žijících psovitých šelem, ba ani mláďatům šelem medvědovitých,
hyenovitých a dalších) nevyhovuje ani kravské mléko, ani mléko kozí, a to kvůli vysokému obsahu laktózy. Mléčný
cukr nedokáže štěně, ale ani mládě jiné šelmy, dokonale strávit ve větším množství, než je množství vlastní jeho živočišnému
druhu. Chybí mu odpovídající množství enzymu laktózy, specifického fermentu štěpícího laktózu, kterou tak činí
využitelnou pro organismus.
Přizpůsobivost (adaptabilita) umožňuje, aby tu a tam některé štěně, jehož organismus je obdařen značnou mírou této
schopnosti, přijímalo neupravené kravské mléko a netrpělo přitom závažnými trávicími problémy (průjmem). Adaptabilita má
ovšem své meze, a co je hlavní, většina štěňat není v tomto směru nadána takovou mírou přizpůsobivosti. Některá štěňata
jsou přizpůsobivější, jiná jsou méně přizpůsobivá. Každé podle své genetické výbavy.
Jedno štěně snáší normální (neupravené) kravské mléko s laktózou (pokud je dostává od nejútlejšího věku pravidelně každý
den) celkem dobře, další, hůře přizpůsobivá štěňata, nejsou prakticky vůbec schopna je akceptovat jako náhradní stravu. Trpí
>>>
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po něm průjmem, resp. dříve, než se stačí přizpůsobit, mohou být v důsledku průjmu tak dehydratovaná, že uhynou,
nedostane-li se jim včas náležitého ošetření a péče.
Charakteristické pro přizpůsobivost je, že stav jí navozený trvá jen tak dlouho, pokud působí ty vnější podněty a
podmínky, které ji vyvolaly. Jakmile působit přestanou, vymizí.
V praxi to znamená, že i ten pes, který se dokázal přizpůsobit již v raném věku neupravenému kravskému mléku a je schopen
laktózu trávit, si uchová tuto schopnost jen tak dlouho, pokud pravidelně každý den dostává kravské mléko, ale ztratí ji za
relativně velmi krátkou dobu několika málo dní, jestliže mléko nedostane. Potom, i když třeba léta normální kravské mléko bez
potíží konzumoval, po něm dostane průjem, vypije-li je znovu po několikadenní až několikatýdenní přestávce.
Pouze takové mléko, v němž je obsah laktózy nižší než 3 %, je vhodné pro štěňata. Takovým mlékem je možné je živit
od prvního dne života bez obav, že dostanou průjem.
Různé druhy kvalitního mléka pro štěňata jsou vyráběny (delaktozováním, obohacováním vitaminy a mineráliemi apod.)
rozličnými způsoby, mají různé složení a různě se ředí. Proto je naprosto samozřejmou podmínkou úspěšného odchovu
přesné dodržování pokynů výrobce při přípravě mléka. Uvádí-li například výrobce, že se 1 díl suchého mléka ředí 4 díly
vody o teplotě do 50 °C, je třeba to respektovat. Jiný výrobek může být ředěn odlišně, např. 1 díl mléka na 1 díl vody nebo 1
díl mléka na 2 díly vody apod.
Nerespektování pokynů výrobce při přípravě mléka může mít za následek různé trávicí potíže štěňat. Např. použije-li
se k ředění suchého mléka větší množství vody, než doporučuje výrobce (což chovatelé dělají proto, aby „ušetřili“, aby jim
mléko „déle vydrželo“), může se u štěňat objevit průjem, i když laktóza je patřičně snížena. Opačný extrém, ředění suchého
mléka menším množstvím vody (což jindy chovatelé dělají, aby štěňatům „přilepšili“, aby mléko bylo „vydatnější“), může
naopak vyvolat zácpu. Ani to ovšem není vina mléka, ale jeho nesprávné přípravy. Použit musí být vždy kvalitní výrobek,
mléko určené pro nejmenší štěňata „od 1. dne života“. Mléko deklarované výrobcem „pro štěňata od 3 týdnů věku“ vhodné
není. O samotném smyslu takového výrobku lze s úspěchem pochybovat, protože ve 3. týdnu života by již štěňata měla být
zvolna převáděna z tekuté stravy na tuhou.
Podá-li se mléko deklarované „pro štěňata od 3. týdne života“ mladším štěňatům, dostaví se lehčí, nebo i velmi závažné
zažívací potíže. Ve skutečnosti je takové mléko vlastně mléčná náhražka určená původně pro telata, a protože jeho výroba je
méně nákladná (hladina laktózy se u těchto výrobků nesnižuje), bývá výrazně levnější než kvalitní mléko (pro štěňata od 1.
dne života).
Odstraněním laktózy nebo výrazným snížením její hladiny přichází kravské mléko zčásti o svoji energetickou vydatnost. Tato
ztráta se ovšem dá nahradit a špičkoví výrobci (většinou farmaceutické firmy) řeší problém např. přídavkem glukózy
(hroznového cukru) nebo zvýšením obsahu tuku ve výsledném produktu.
Hroznový cukr se přidává v takovém množství, aby v připravené tekuté potravě byla jeho koncentrace izotonická. Glukóza
nejenže kompenzuje energetickou ztrátu, ale navíc i přesto, že je její sladivost nízká, činí mléko chuťově atraktivním. V
uvedené koncentraci navíc podporuje chuť k přijímání potravy. Takové mléko je vhodné nejen pro štěňata a kojící feny, ale i
jako dietetikum pro psy zestárlé, trpící zažívacími potížemi, jinak oslabené apod.
Biologicky méněcennou a naprosto nevhodnou potravou pro štěňata je mléko pro děti (např. Sunar), kondenzované
mléko jakékoli značky, kozí mléko a podomácku připravené náhradní tekuté krmivo (přesto, že je to dnes zbytečné a
nesmyslné, stále se ještě taková krmiva používají). Nejenže tato potrava svým složením štěňatům nevyhovuje, obsahem
laktózy jim dokonce škodí. (Laktózu totiž doma odstranit nelze, a proto se do takových směsí přidávají složky tlumící průjem.)
Její používání je v současnosti naprosto neuvěřitelným anachronismem.
Čtenáře, které tato problematika zajímá hlouběji, odkazuji na původní pramen Ivana Stuchlého, kterému ještě jednou děkuji.
Tímto článkem redakce našeho webu považuje diskusi na toto téma za uzavřenou, pokud se ovšem neobjeví „ zcela nové“
skutečnosti, např. že krmení býložravců masokostní moučkou přivodilo nejen nemoc šílených krav, ale vývoj v rámci
Darwinovy teorie poskočil dál a šílené krávy a kozy začaly produkovat mléko šelem :-).
Jiří Janda
http://www.novofundlandklub.cz/view.php?cisloclanku=2006072701
Pozn. redakce Zpravodaje BK ČR: Při výběru umělé mléčné náhražky vždy pozorně čtěte složení. Pokud jsou v něm
uvedeny složky rostlinného původu (např. sója), není tato náhražka vhodná pro štěňata od 1. dne života. I kdyby to výrobce v
dalším textu tvrdil.
MVDr. Jaromír Špicera
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Onemocnění drápů a tlapek - přístup k problému
Douglas J. DeBoer, DVM, Diplomate, A.C.V.D.
Onemocnění kůže, postihující převážně konce končetin a drápy, jsou výzvou k diagnostice a léčbě. Tyto stavy spadají typicky
do čtyř kategorií – postihující:
1. hlavně polštářky prstů
2. meziprstní prostory
3. drápy a drápová lůžka
4. vyvolávající svědivost tlapy

1. Onemocnění postihující polštářky prstů
Pemphigus je skupina autoimunitních kožních onemocnění, při kterých přítomné protilátky napadají mezibuněčné "lepidlo"
mezi epidermálními (povrchovými) kožními buňkami. U pemphigus foliaceus jsou prvotními změnami stroupky a bulky. Tyto
primární změny se rychle mění a rostou, přičemž za sebou nechávají kruhovité, loupající se plochy, strupy a místa bez srsti.
Změny se typicky objevují na hraně nosu, tvářích, uších, místech spojení mezi kůží a sliznic, a na krku. Mnoho jedinců má
postiženy polštářky tlap, které se loupou a strupovatí ve vrstvách.
Hepatokutánní (jaterněkožní) syndrom je méně častý syndrom, při kterém vznikají typické kožní změny současně s jedním
nebo několika typy jaterních onemocnění. Tento syndrom je metabolickým onemocněním s nejasnou příčinou. Kterékoli jaterní
onemocnění může být spojeno s tímto syndromem. Mnoho psů s tímto syndromem trpí cukrovkou. Kožní změny, spojené
s tímto syndromem, sestávají z erozí, vředů a trhlin na kůži tlamy, koncích končetin a polštářcích tlap. Občas se projevuje
bolestivost a potíže s pohybem.
Diferenciální diagnostika pro onemocnění polštářků zahrnuje jiná, méně častá onemocnění kůže, jako je například psinka.
Změny na kůži, způsobené problémy s metabolismem zinku často způsobují hyperkeratózu (zesílení povrchu zmnožením
povrchových buněk) tlapek a tváří, obvykle u mladších jedinců arktických plemen, a u německých ovčáků píštěle v patní
oblasti, postihující též patní polštářky, ne však polštářky prstů.
Pro rozlišení příčin onemocnění jsou užitečné laboratorně diagnostické metody. U pemphigu jsou laboratorní výsledky
prakticky normální, u hepatokutánního syndromu nacházíme zvýšené jaterní enzymy a také v některých případech anémii,
hyperglykémii, hypoalbuminémii a zvýšenou hladinu žlučových kyselin. RTG a sonografické vyšetření u pemphigu jsou
obvykle normální. U hepatokutánního syndromu záleží nález na příčině onemocnění.
Klíčem k obdržení diagnosticky průkazných vzorků kožního bioptátu je odběr vzorků z raných změn. U pemphigu je obtížné
získat kvalitní vzorek z tlapek. Pokud má jedinec změny pouze na polštářcích, doporučujeme odebírat vzorek z okraje tlapy
z místa, které vypadá, že se zrovna odloupne. Na tvářích a krku odebíráme vzorky z míst, které se jeví jako malé puchýřky.
Pokud nejsou, odebíráme pokud možno malé stroupky, jevící se jako čerstvě vzniklé.
Léčba pemphigus foliaceus sestává z použití imunosupresivních léků. Jedním z běžných postupů je kombinace dvou léků prednisonu a azathioprinu. Při léčbě hepatokutánního syndromu je nutno léčit příčinu - tj. jaterní onemocnění. Pokud je možné
vyléčení, kožní změny jsou vratné. Pokud nelze vyléčit jaterní onemocnění, dochází ke zhoršování kožních změn. Léčba
kortikosteroidy může zlepšit stav kůže, naopak může zhoršit příčinu onemocnění vyvoláním diabetu. Pokud je jaterní
onemocnění neléčitelné, byla zaznamenána zlepšení kožních změn dotací vaječných žloutků do diety - 1 žloutek/10 kg
tělesné hmotnosti/den. Úspěšné byly též infuze roztoků aminokyselin.

2) Onemocnění postihující meziprstní prostory
Meziprstní pyodermie je hluboká folikulitida a furunkulóza, způsobená zárodky Stafylokokus intermedius. K bakteriální infekci
se přidružuje působení chlupů, uvězněných v zanícených folikulech, které působí jako cizí těleso. Pokud se onemocnění
stává chronickým, zjizvená tkáň může obsahovat chlupy, či infekční ložiska, která zhoršují prognózu a případnou léčbu.
Prvotní změny jsou typicky pevné nebo tekutinou naplněné uzlíky mezi prsty. Uzlíky praskají a uvolňuje se z nich krvavě
hnisavý sekret. Následuje vytvoření hlubokých meziprstních vředovitých změn. Většinou nedochází ke svědivosti, ale někdy
k bolestivosti. Toto onemocnění je někdy nesprávně označováno jako meziprstní cysty, přičemž histologicky správně jde
o hnisavě granulomatózní zánět kůže. Prvotní diagnózu lze učinit fyzikálním vyšetřením. Je vhodné odebrat kožní seškraby
k vyloučení demodikózy. Z čerstvě prasklých uzlíků lze provést cytologické vyšetření. Očekávaným výsledkem je přítomnost
neutrofilů, několika mikrofágů a příležitostně koků. Je nutno též ověřit, zda nejsou přítomné tyčinkové bct, což by poukazovalo
na sekundární infekci Pseudomonádami, či jinými bakteriemi. Pro léčbu opakujících se, či léčbě odolávajících stavů a při
přítomnosti tyčinek je nutno provést bakteriologickou kultivaci se stanovením citlivosti. Léčba spočívá v perorálním podávání
antibiotik. Pro běžné případy používáme cefalexin a amoxicilinklavulanát. Dále též linkomycin, clindamycin, erythromycin
a trimetoprimsulfát. Při přítomnosti pseudomonád fluoroquinolonová antibiotika. Je důležité pokračovat v léčbě alespoň 14 dní
po vymizení klinických příznaků. To znamená 6 - 12 týdnů podávání antibiotik! V případech s chronickým zjizvením nebo
pravděpodobnou imunodeficiencí se klinické příznaky mohou velice rychle zopakovat. V těchto případech je nutné
dlouhodobé užívání antibiotik, a to lépe pulsní metodou než každodenním podáváním. Tato metoda spočívá v podávání plné
dávky antibiotik jeden týden a další týden jsou vysazena. Doporučujeme použití nižších dávek antibiotik. Imunostimulační
terapie v těchto případech má většinou slabý účinek.
>>>
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Pododemodikóza je projevem pomnožení roztočů Demodex canis v meziprstních prostorech a na kůži prstů a tlap.
U demodikózy je vždy související příčinou imunitní nedostatečnost. U velmi mladých psů bývá příčinou vrozený imunitní
defekt. Nástup demodikózy u dospělých jedinců souvisí většinou se vznikem systémového onemocnění. Klinické příznaky
zahrnují ztrátu srsti, zvředovatění s výtoky na koncích končetin a v meziprstních prostorech. Vždy je přítomna sekundární
bakteriální infekce. Je nutno rozlišit pouhou infekci bez přítomnosti roztočů, neboť klinické příznaky jsou velmi podobné.
Seškraby z meziprstních prostorů je přítomnost roztočů většinou prokázána. V některých případech jsou roztoči objeveni až
při vyšetření bioptátu. Je dobré též vyšetřit seškraby z kožních změn na jiných částech těla, protože demodikóza může být
často generalizovaná. Pro léčbu je též nutno provést bakteriologické vyšetření s určením citlivosti z důvodu sekundární
infekce. Prognóza u pododemodikózy je vždy horší, než u jiných případů demodikózy. I když dojde k vymizení roztočů,
přetrvávají chronické jizvovité změny, které psa predisponují ke chronickému hnisavému zánětu kůže meziprstí. K léčbě
používáme tradiční postup pro léčbu demodikózy se současnou léčbou sekundární infekce. Seškraby kontrolujeme jednou
měsíčně a léčba trvá, dokud dva po sobě odebrané vzorky nejsou negativní.

3) Onemocnění postihující převážně drápy a drápová lůžka
U bakteriální paronychie vzniká zčervenání a otok několika drápových lůžek. Polštářky a meziprstní prostory jsou většinou
beze změn. Hnis vytéká z lůžka či zpod drápu. Drápy jsou často zdeformované, lámavé, uvolňují se a odpadávají. Tento stav
je spíše bolestivý než svědivý. První diagnózu stanovujeme fyzikálním vyšetřením. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit
odpadávání drápů bez otoku a výtoku z drápového lůžka. Důležité je identifikovat zárodky, způsobující onemocnění, protože
oblast prstů je plná zárodků z vnějšího prostředí, které mohou ovlivňovat výsledky mikrobiologického vyšetření. Nelze
odebírat vzorky z otevřených změn. Nejlepší výsledky máme při odběru vzorků z drápového lůžka čerstvě odstraněného
drápu u psa v celkové anestezii. Doporučujeme též celkově vyšetřit pacienta na přítomnost celkových systémových
onemocnění.
Léčba bakteriální paronychie zahrnuje počáteční seškrabání oblasti drápových lůžek. Následuje odběr vzorků vatovým
tamponem pro otiskový cytologický preparát (přítomny mohou být též plísně). V celkové anestezii odstraníme postižené drápy
a seškrábeme postižená místa. Na několik dní ponecháme pod měkkým obvazem s antibiotickou mastí. Po zjištění bakteriální
citlivosti aplikujeme antibiotika po dobu 8 - 12 týdnů. Po třech až pěti dnech po ustoupení bolestivosti může majitel začít
denně provádět antibiotické koupele.
Jakékoli onemocnění, postihující dráp nebo buňky, které dráp tvoří, vede ke znetvoření, lámání nebo jeho ztrátě.
Dermatofytické houby příležitostně způsobují drápové infekce a způsobují zdeformování a lomivost drápů spíše než
paronychie. Odpadávání drápů (bez paronychie) je málo objasněné onemocnění. V některých případech odhalí histologické
vyšetření drobné zánětlivé změny, nazývané lipoidní onychodystrofie, jejichž příčina však není známá. Dochází k deformaci
a odpadávání drápu bez klinických příznaků na lůžku drápu. V tomto případě by měla být provedena kultivace možných
dermatofytů. Histologické vyšetření je prováděno po odstranění drápu s drápovou kostí (3. prst), ale šance na odhalení příčiny
je malá. Léčba dermatofytóz sestává z perorálního podávání systémových fungicidních léků po dobu 12 - 16 týdnů i déle.

4) Výrazná svědivost pacek
Nejčastější příčinou je zánět meziprstí, způsobený kvasinkami rodu Malassezia. Ten je vyvolán chronickým zánětlivým
onemocněním, které ovlivňuje kožní mikroprostředí a umožňuje přerůstání těchto, jinak běžných, kvasinek. Tento stav často
provází atopickou dermatitidu. Svědivost postihuje obvykle všechny čtyři tlapy a může být velmi vážná. Typické je, že
nereaguje na léčbu kortikosteroidy, vzniká zánět a sebepoškozování tlapek, přičemž v meziprstí vzniká vlhký či mazlavý
sekret. Diagnostiku provádíme cytologicky, jemným seškrabem vlhkého materiáu z meziprstí, přičemž seškrabujeme též
povrchové buňky kůže. Současně provedeme hlubší seškrab pro vyšetření na demodikózu. Pokud pod mikroskopem zjistíme
byť pouze jedinou kvasinku, zahajujeme léčbu. Množství cytologicky zjištěných kvasinek nesouvisí s reakcí na léčbu.
Zahajujeme léčbu ketokonazolem 5 - 10 mg/kg jednou denně, pro začátek prvních 5 - 10 dní. Získané informace po této léčbě
nám ukážou, jak dalece je problém způsoben kvasinkami či jinou příčinou. Pokud máme zjištěnu bakteriální infekci,
přidáváme antibiotickou léčbu. U některých pacientů se po několika dnech či týdnech může problém opakovat. V těchto
případech opakujeme opět protikvasinkovou léčbu a poté doporučujeme pro prevenci ošetření antifungální mastí, které majitel
provádí každých 7 - 14 dní.
Atopický zánět kůže je snad nejčastější příčinou svědivosti tlapek. Klinické příznaky zahrnují svědivost, nejčastěji pacek, tváří,
břicha, uší a kombinaci těchto míst. Některé psy svědí pouze tlapky! Svědivost pacek bývá nejčastěji způsobena kombinací
samotné alergie, sekundárního kvasinkového zánětu kůže a sekundární bakteriální infekcí. Zásadní je rozlišit, do jaké míry je
problém způsoben některou z těchto složek. To zjišťujeme kombinací cytologického vyšetření, reakcí na antibiotickou
a antifungální léčbu a alergologickým vyšetřením. U některých pacientů více než 75 % svědivosti souvisí s druhotnou infekcí,
alergie sama působí jen mírné problémy, a tak střídavé používání antibakteriálních a antifungálních mastí může být nejlepší
volbou léčby. U jiných pacientů je naopak léčba druhotných infekcí málo účinná a je nezbytná léčba alergie (antihistaminiky,
kortikosteroidy, imunoterapií atd).
Překlad: MVDr. Zbyněk Lonský
zpracování a odborný překlad pro časopis "Pes přítel člověka"
Zdroj: http://www.veterina-info.cz/script/articledetail.asp?rid=200
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Herpes virus u psů – nebezpečí pro štěňata
Herpes virové onemocnění (CHV – canine herpes virus)
je akutní virové onemocnění, které známe jak ze života
lidí, tak ze života šelem psovitých. Virus je nebezpečný
především pro sající štěňata a způsobuje jejich náhlé
úhyny. Uvádí se, že CHV patři mezi hlavní příčiny úhynu
štěňat následkem infekčního onemocnění. Rovněž tak
ale postihuje dospělé jedince, kde napadá respirační
systém a především reprodukční orgány (feny) , jejichž
následkem jsou sterility, potraty a porody málo
životaschopných mláďat. Dospělí jedinci většinou klinicky
neonemocní. Pokud se přeci jenom příznaky
onemocnění objeví, jde především o zánětlivé
onemocnění penisu a předkožky nebo pochvy či se
projeví coby nachlazení. Vše většinou samo odezní.
Infekce ale zůstává dál skrytá a takoví jedinci mohou být
celoživotními přenašeči viru.

Herpes virus CHV není přenosný na člověka, citlivé jsou pouze psovité šelmy (tedy není na místě strach z přenosu třeba na
děti, kočky).
A jak se štěňata nakazí? Může to být během březosti feny cestou přestupu viru přes placentu nebo během porodu, později
nosním sekretem feny matky nebo jiných infikovaných psů. Štěňata, která jsou infikována do 7 dnů po narození, skoro
stoprocentně hynou. Štěňata nakažená po více než 14 dnech po porodu onemocní, ale mohou již přežít, popř. u nich probíhá
infekce skrytě. Charakteristické u této věkové skupiny je úhyn několika štěňat z vrhu, ne všech. A konečně štěňata starší
1 měsíce, pokud dojde k jejich nakažení, už neuhynou, popř. nemocnost je minimální.
Příznaky u novorozených štěňat zahrnují apatii, nechutenství, výtoky z očí a nosu, někdy štěňata naříkají, případně se
objevuje kožní vyrážka, bez teploty. Do 48 hodin štěňata hynou.Štěňata infikovaná v průběhu prvních dvou týdnů života hynou
do týdne po infekci.U starších štěňat (od 1 měsíce stáří) se objevuje zvýšená teplota, malátnost, nechutenství, zánět spojivek,
rýma, zánět horních cest dýchacích.U fen se objevují aborty mrtvých nebo mumifikovaných plodů, předčasné porody nebo
porody slabých, nevyvinutých štěňat.
Zdálo by se tedy jednoduché nechat fenu před připuštěním vyšetřit, zda-li nemá protilátky na herpes virus a pokud tomu tak
není, bez obav připouštět. Ale pozor! Tak jednoduché to právě není! Existuje totiž i skrytá infekce u fen, kdy jsou tyto klinicky
zdravé, protilátky jsou negativní, fena virus nevylučuje do prostředí a přesto tento virus přežívá v nervových gangliích
(nervová uzlinka obsahující nervové buňky). Potom stačí, aby se březí fena dostala z různých důvodů do většího stresu (říje,
krytí, porod apod.), virus se začne množit, napadne plody v děloze a je zde nebezpečný problém. Vlivem infekce CHV ( a to
i skryté) může fena také špatně zabřezávat a vzhledem k výše uvedeným faktům je ale diagnostika problematická.
Již rok je u nás k dostání vakcina, která tomuto infekčnímu onemocnění štěňat dokáže zabránit. Jde o vakcinu Eurikan
Herpes 205 firmy Merial. V tuto chvíli nevylučuji, že je na trhu i vakcína od dalšího výrobce. Fenám se aplikují 2 dávky
podkožně. První dávka buď v průběhu říje nebo 7-10 dní po předpokládaném krytí (doporučuje se v průběhu říje). Druhá
dávka 1-2 týdny před porodem. Očkování se opakuje v průběhu každé gravidity podle stejného schématu. Cena jedné dávky
se pohybuje okolo 600,- Kč.
Dále se doporučuje odchovávat štěňata do stáří 14 dnů ve vyhřívaných boxech, kde se pohybuje teplota na 37,0 – 37,7ºC při
45 – 55% vlhkosti, protože virus se méně množí při teplotě vyšší než 36ºC a navíc štěňata do stáří 2 týdnů nemají ještě
dostatečně vyvinutou termoregulaci. Při teplotě vnějšího prostředí pod 4ºC přežívá herpes virus více než 30 dnů, ale je velmi
citlivý na běžné desinfekční prostředky. Je tedy na místě doporučení vakcinovat feny proti herpes virovému onemocnění.
Zvýší se tím významně přežití štěňat a snad i početnost a životaschopnost vrhů.

Jaroslava Šmrhová
http://www.leonberger.cz/zpravodaj/r05/zp1.phtml?s=19
Zpravodaj Leonberger klubu 1/2005
Zdroje: odborné články na internetu, časopis Svět psů 12/2004, konzultace s veterinárním lékařem.
Děkujeme paní Jaroslavě Šmrhové a Klubu chovatelů psů Leonbergerů ČR za laskavé poskytnutí článku.

- 34 -

boxer study

Zkušenosti s určováním vhodné doby krytí u fen na základě koncentrace progesteronu v
periferní krvi
R. Vitásek, P. Číhalová, J. Zajíc
Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Veterinářství 2001; 51:9-11
SOUHRN
Vitásek R, Číhalová P, Zajíc J. Zkušenosti s určováním vhodné doby krytí u fen na základě koncentrace progesteronu
v periferní krvi. Veterinářství 2001; 51:9-11.
U 120 hárajících fen různého stáří (1,5-6 let) a plemen byl na základě vyšetření koncentrace sérového progesteronu
(chemiluniniscencí) doporučen termín krytí nebo další vyšetření podle následujícího schématu: při zjištěných hodnotách
progesteronu pod 2 ng/ml - opakování vyšetření za 3-5 dní; 2-3 ng/ml - opakování vyšetření nebo krytí za 3-4 dny; 3,1-4,5
ng/ml - krytí za 2-3 dny; 4,6-8 ng/ml - krytí za 1-2 dny; 8,1-16 ng/ml – okamžité krytí. Diagnostika gravidity byla prováděna
25.–30. den ultrasonograficky; bylo zjištěno 93 fen březích (77,5 %) a 27 jalových (22,5 %). Ve skupině jalových fen byl
diagnostikován anovulační cyklus ve 2 případech, ve 3 případech byla diagnostikována neplodnost u krycího psa, v 7
případech probíhalo vlastní krytí abnormálně a u 2 fen byl v období 10-14 dnů po krytí zjištěn majitelem několikadenní krvavý
výtok z pochvy.
Určení optimální doby ke krytí fen činí v řadě případů obtíže, zvláště u nezkušeného chovatele, především z důvodu velké
fyziologické variability délky jednotlivých fází pohlavního cyklu a nestandardních zevních příznaků. Proestrus má u fen rozpětí
od 3 do 27 dní a estrus 3-21 dní, přičemž celková délka hárání se u 75 % fen pohybuje v průměru mezi 10 až 21 dny. Pro
určení vhodné doby ke krytí se využívá řada chovatelských postupů a vyšetřovacích metod s různou vypovídací schopností:
1. Krytí na základě změn v charakteru výtoku - optimální termín provází změna krvavého výtoku na růžový až zcela světlý.
Tento způsob má omezenou platnost, protože u některých fen se během celého hárání nemusí objevit krvavý výtok, u jiných
přetrvává i přes fertilní období.
2. Krytí na základě svolnosti k páření, která se zjišťuje přibližně v den LH peaku, přičemž vlastní páření by mělo následovat za
3-4 dny. Některé feny se však nenechají nakrýt ani na vrcholu říje, jiné kdykoli.
3. Krytí na základě délky hárání, a to 10.-12. den, ale u některých fen z důvodu velké variability délky hárání může být krytí
10. den opožděné, u jiných 15. den ještě předčasné.
4. Použití vaginální cytologie, která podává informaci více o estrogenizaci feny, méně však o ovulaci a časném diestru.
Z těchto důvodů může být interpretace nálezu obtížná a nepřesná.
Stanovení hormonálního profilu patří ve veterinární gynekologii mezi základní diagnostické metody a získává stále větší
uplatnění i u fen, u kterých lze tuto metodu využít k diagnostice různých fyziologických a patologických stavů na pohlavním
ústrojí. V reprodukci fen nachází největší praktické použití především stanovení hladin progestronu (P4) v krevním séru.
Na základě konkrétní koncentrace progesteronu lze poměrně přesně určit fázi pohlavního cyklu feny a navíc v průběhu hárání
upřesnit optimální dobu ke krytí.
Stanovení koncentrace progesteronu se uplatňuje především u fen opakovaně nezabřezávajících, v případech
komplikovaného krytí a v situaci, kdy je potřeba znát přesný termín krytí z organizačních důvodů. Zvláště tehdy, když je
ztížená dostupnost psa (vzdálenost, zahraničí atd.), a kdy je často možné pouze jednorázové krytí, lze určit nejvhodnější
termín k nakrytí stanovením koncentrace progesteronu již s několikadenním předstihem. Nezbytně nutné je také stanovení
koncentrace progesteronu v krevním séru při inseminaci mrazeným semenem, kdy vzhledem k nízké přežitelnosti spermií je
zabřezávání úspěšné pouze za předpokladu, že se inseminace provádí za přítomnosti již maturovaných oocytů
ve vejcovodech fen.
Při porovnání různých metod použitelných k určení vhodného termínu krytí se nám jeví stanovení hladiny progesteronu jako
metoda nejpřesnější.
Cílem práce bylo zjistit úspěšnost zabřezávání fen, u kterých byl termín krytí určen podle zjištěných koncentrací progesteronu
v periferní krvi.
Metodika
V letech 1998-2000 bylo na klinice porodnictví, gynekologie a andrologie FVL VFU Brno vyšetřeno 120 fen různého stáří
(1,5-6 let) a plemen, u kterých byly v průběhu hárání jednorázově či opakovaně stanovovány koncentrace progesteronu
v krevním séru. Na základě zjištěných hladin byl u fen určen vhodný termín ke krytí. Krev na zjištění hladin progesteronu byla
odebírána do plastových ependorfek z v. cephalica antebrachii a ihned odesílána na vyšetření. Po sražení a odstředění séra
byl progesteron stanoven metodou chemiluminiscence ve fakultní biochemické laboratoři VFU Brno. Na základě zjištěných
hodnot progesteronu byly feny pozvány na opakované vyšetření, případně byl doporučen termín krytí podle předem
zvoleného schématu: při zjištěných hodnotách progesteronu pod 2 ng/ml - opakování vyšetření za 3-5 dní; 2-3 ng/ml –
opakování vyšetření nebo krytí za 3-4 dny; 3,1-4,5 ng/ml - krytí za 2-3 dny; 4,6-8 ng/ml - krytí za 1-2 dny; 8,1-16 ng/ml –
okamžité krytí. (tab. I). V případech, kdy bylo možné opakované krytí, pak bylo první krytí načasováno na období kolem
ovulace (okolo 5 ng/ml) s dalším krytím po 48 hodinách. Diagnostika gravidity se prováděla 25.-30. den po krytí
ultrasonografickým vyšetřením přístrojem ALOCA, model SSD 500 pomocí 5 Mhz lineární sondy.
>>>
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Progesteron

Fáze pohlavního cyklu

Doporučený termín krytí

pod 2 ng/ml

proestrus

nutné opakované vyšetření za 3-5 dní

2 – 3 ng/ml

den LH peaku

opakované vyšetření nebo krytí za 3-4 dny

3,1 – 4,5 ng/ml

období po LH peaku

krýt za 2-3 dny

4,6 – 8 ng/ml

období po ovulaci

krýt za 1-2 dny

8,1 – 16 ng/ml

ukončení fertilního období

krýt ihned

Tab. I - Interpretace nálezu a určení termínu krytí u fen v závislosti na koncentraci progesteronu.
Výsledky a diskuse
Z celkového počtu 120 fen krytých podle koncentrace progesteronu (feny byly kryty na základě zjištěné koncentrace
progesteronu podle tab. I) bylo v termínu 25.-30. den po krytí při ultrazvukovém vyšetření zjištěno 93 fen březích a 27 jalových
(tab. II, III). Obecně se udává, že úspěšnost zabřezávání při krytí nebo inseminaci v závislosti na koncentraci plazmatického
progesteronu se pohybuje okolo 80-90 % a navíc se předpokládá, že přesnější odhad doby ovulace může zvýšit počet mláďat
ve vrhu.
Rok

Vyšetřených fen

Březí

%

Jalové

%

1998

42

30

71

12

29

1999

78

63

80

15

19

Celkem

120

93

77,5

27

22,5

Tab. II - Celková úspěšnost zabřezávání fen po krytích termínovaných podle koncentrace progesteronu.

Plemeno

Stáří (rok)

Den hárání

Progesteron
(ng/ml)

Krytí za dny

Březost

Bulteriér

2,5

18

7,4

ihned

ano

Argent. doga

3

9

9,3

ihned

ano

Azavak

3

12

18

ihned

ano

Yorkshire

1,5

10

10,53

ihned

ano

Briard

5,5

13

15,7

ihned

ano

Dobrman

3

15

16,4

ihned

ano

Kern Teriér

4

7

11,92

ihned

ano

Labrador

2

15

6,3

1

ano

Kolie

4

10

5,53

1

ano

Bulteriér

2,5

17

7,4

1

ano

Jezevčík

3

12

5,1

1

ano

Bígl

4

14

4,5

2

ano

Pudl

3

10

3,8

3

ano

Shi-tzu

4

13

2,8

3

ano

Italský chrtík

7

4

2,9

3

ano

Buldog

3

11

4,9

1

ne

Erdel Teriér
(stejná fena)

3,5

16

12,9

ihned

ne

4,5

13

4,5

2

ne
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Plemeno

Stáří (rok)

Den hárání

Progesteron
(ng/ml)

Krytí za dny

Březost

Bulteriér

Poznámka

3

20

5,4

1

ne

Německý ovčák 4

15

4,6

2

ne

agresivní fena

Čivava

2

11

5,3

1

ne

aspermatický
pes

Rotweiler

5

20

4,88

2

ne

opakovaně
nezabřezla

Výmarský ohař

3

11

3,9

3

ne

obtížné krytí

1,5

5;10
14;18

0,2; 0,25
0,4; 0,35

-

-

anovulační
cyklus

Buldog

Tab. III - Individuální úspěšnost zabřeznutí fen po krytích termínovaných podle koncentrace progesteronu (vybrané
případy).

V naší práci jsme při sestavení schématu k určení vhodné doby ke krytí brali v úvahu následující fyziologické jevy, probíhající
postupně v průběhu hárání: Maximální koncentrace estrogenů je v období proestru, a to 1 až 2 dny před nástupem vlastního
estru, a pak následuje jejich postupný pokles. Kombinace zvyšujících se hladin progesteronu a současný pokles koncentrace
estrogenů v posledních dnech proestru vede ke změnám v chování feny, u které je zjišťováno maximální estrální chování
a nástup svolnosti k páření. V období pozdního proestru začíná vlivem luteinizačního hormonu (LH) tvorba progesteronu ve
folikulárních buňkách ovarií. Preovulační vzestup hladin luteinizačního hormonu - LH peak přetrvává jeden až dva dny.
Ovulace následuje průměrně za 2–3 dny po tomto LH peaku. Během ovulace se postupně uvolňují oocyty I. řádu, přičemž
celková doba ovulace všech folikulů je velmi variabilní a může trvat 12-72 hodin. Uvolněné oocyty prodělávají ve vejcovodu
v průběhu 2-3 dní první část meiotického dělení a dozrají tak na oocyty II. řádu. Teprve po tomto období dosahují oocyty
schopnosti oplození, která přetrvává 1-2 dny. Nekonzervované spermie psa si v pohlavních cestách fen udržují po 7 hodinové
kapacitaci oplozovací schopnost 4 až 6 dní.
Koncentrace progesteronu během jednotlivých fází pohlavního cyklu se pohybují během anestru a téměř celého období
proestru pod bazální hladinou 0,5 ng/ml. S končící proestrální a začínající estrální fází pohlavního cyklu se hladina
progesteronu zvyšuje nad kritickou hranici 1 ng/ml, která je nutná pro vyvolání estrálního chování u feny. V dalším období
dochází z důvodu pokračující luteinizace folikulárních buněk k postupnému zvyšování koncentrace progesteronu, přičemž
v době LH peaku dosahuje u většiny fen úrovně asi 2,6 ± 0,3 ng/ml. V průběhu ovulace jsou již zjišťovány koncentrace
progesteronu na úrovni 4,8-6 ng/ml. Pokračující rychlost zvyšování koncentrace progesteronu je v závislosti na celkovém
počtu a funkční aktivitě žlutých tělísek, jejichž celkový počet je většinou ovlivněn velikostí feny a plemenem, a proto přesné
určení konce plodného období není vždy zcela přesné z důvodu velké variability. Obecně se setkáváme u středních a velkých
plemen s větším počtem ovulací a následně je zde i více žlutých tělísek než u plemen malých, a tudíž u nich dochází
k rychlejšímu nárůstu koncentrace progesteronu bezprostředně před a po ovulacích. Lze předpokládat že u plemen
s málopočetnými vrhy většinou oocyty ztrácejí schopnost oplození a zanikají při koncentraci progesteronu okolo 11 ng/ml
a u velkých plemen kolem 17 ng/ml, a proto krytí při těchto koncentracích je již ve většině případů neúspěšné. Z uvedených
údajů vyplývá, že optimální koncentrace progesteronu pro krytí se pohybují mezi 7-14 ng/ml v závislosti na plemeni.
V našem sledování bylo z celkového počtu 27 nezabřezlých fen. U 14 jalových fen (52 %) byly zjištěny některé okolnosti,
které mohou vysvětlit jejich nezabřeznutí: ve 3 případech se podařilo vyšetřením ejakulátu zjistit neplodnost u krycího psa;
v 7 případech probíhalo vlastní krytí abnormálně - agresivita feny, neochota k páření, slabý zájem krycího psa o fenu, příliš
krátká doba páření, vzájemná averze, nedostatečná zkušenost majitelů i zvířat atd. (v některých případech proběhlo násilné
páření), což může také vysvětlovat jejich nezabřeznutí; u 2 fen byl v období 10-14 dnů po krytí zjištěn majitelem několikadenní
krvavý výtok z pochvy, který mohl být příznakem hypoluteinismu; na základě opakovaného stanovení koncentrace
progesteronu během hárání jsme u 2 fen diagnostikovali anovulační cyklus, jelikož u nich nedošlo ke zvýšení jeho hladiny nad
1 ng/ml.
Po vyloučení těchto 14 fen z celkového počtu fen, které byly kryty po stanovení progesteronu, se zvyšuje úspěšnost
zabřezávání při použití této metody na 87,7 %. Tato úspěšnost metody může být i vyšší, neboť se nedá zcela vyloučit, že
i u dalších jalových fen mohly být problémy s plodností samce. Z tohoto důvodu je v těchto případech vhodné se pokusit
zjistit, zda se po krycím psovi nevyskytly v poslední době případy opakovaného nezabřeznutí různých fen, zda neprodělal
vážné celkové onemocnění a to i 2-3 měsíce před vlastním krytím, zda nebyl enormně využíván atd. Pokud existuje určité
podezření, pak doporučit v dalším hárání krytí jiným psem. Dále u všech fen, u kterých se v období po krytí objeví
nefyziologický výtok, doporučujeme provést důkladné gynekologické vyšetření se zaměřením na vyloučení zánětlivého
onemocnění pohlavního aparátu a také provést vyšetření progesteronu na vyloučení hypoluteinismu (průkaz nízkých hodnot
progesteronu pohybujících se v rozmezí 1-5 ng/ml). U fen u kterých byl diagnostikován anovulační cyklus se pokusit vyloučit
případnou nedostatečnou činnost štítné žlázy.
>>>
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Závěr
Na základě vysoké úspěšnosti zabřezávání fen (a to i problémových), které byly odesílány na krytí v závislosti na koncentraci
progesteronu podle uvedeného schématu, lze tuto metodu považovat za velice perspektivní a dostupnou pro praktického
veterinárního lékaře, poněvadž ke stanovení progesteronu lze využít veterinární, ale i zdravotnické zařízení (některé
laboratoře udávají zjištěné koncentrace progesteronu v nmol, proto je nutný přepočet na ng: výsledek v nmol/l děleno 3,18 =
ng/ml).
Navíc u fen s atypickým průběhem pohlavního cyklu (zkrácené nebo prodloužené hárání, rozštěpená říje) se při tomto
termínování podstatně zvyšuje šance na jejich zabřeznutí. Další výhoda spočívá v tom, že lze opakovaným vyšetřením
diagnostikovat i patologické stavy hárání, zejména pak anovulační cykly.
MVDr. Roman Vitásek
Kompletní text včetně obrazového materiálu naleznete ve Veterinářství 2001;51:9-11.
Zdroj: http://www.silver-faith.com/terminkryti.htm

Proč cvičit boxera
Již dávní předkové německého boxera byli ceněni pro velmi dobré pracovní schopnosti a vlohy, i když brabanský a gdaňský
býkohryz byli původně lovečtí psi používaní k lovu divokých prasat a jelenů. Tento způsob lovu byl pro psy velice nebezpečný
a vyčerpávající. Vyžadoval od psů odvahu, agresivitu, sílu a obratnost. Dalším z předků dnešního boxera byl anglický buldok
(ovšem ne v tak bizarní podobě, jak ho známe z dnešních výstav, i on prošel dlouhými léty vývoje a šlechtění až ke své
současné podobě), který se vyznačoval odvahou a oddaností k majiteli i jeho rodině. Psi měli člověku pomáhat, proto je lidé
v minulých dobách pářili především podle jejich schopností a požadavků k využití. Psi pomáhali pastevcům při lovu, chránili
majetek svého pána i jeho rodinu.
Předkové boxera se nevyhnuli ani době, kdy byly velkou módou psí zápasy, boje s býky, medvědy a jinou divokou zvěří. Pro
tyto boje se pochopitelně vybírali nebojácní, silní a obratní psi. Na konci osmnáctého století byly v Německu i v jiných zemích
tyto zápasy zakázány. V té době se začali předkové dnešního boxera využívat také jako pomocníci řezníků a obchodníků
s dobytkem, což bylo daleko civilizovanější a užitečnější. Po svých předcích zdědili přirozené schopnosti býka udržet, nebo ho
zahnat do ohrady, i když to bylo mnohdy velmi nebezpečné.
Teprve v devatenáctém století si člověk začal u psů, kteří byli tehdy používáni k různým účelům, např. pracovním, všímat
jejich vzhledu, srsti, tělesné stavby, tvaru hlavy atd. Existovalo již dostatek majitelů psů, kteří se snažili, podle možností
a zkušeností, o vyšlechtění určitých plemen, pokud možno již jednotného typu. Určitě to byla chovatelská práce těžká
a zdlouhavá, zvláště pro předchůdce dnešních chovatelů boxera, nicméně velice záslužná. Výběr chovných párů byl velice
komplikovaný kvůli velké nevyrovnanosti jedinců v typu, i když byla snaha vybírat psy podobné. V začátcích cílené plemenitby
nebylo výjimkou, že v normálně početném vrhu se běžně vyskytovala pouze dvě nebo tři štěňata, která vyhovovala
představám a požadavkům chovatele. Ještě po více než sto letech se vyskytují čistokrevné vrhy, v nichž jsou mezi sourozenci
dosti značné exteriérové rozdíly. To svědčí o náročnosti chovatelské práce německého boxera.
Boxer si od samého počátku čistokrevného chovu získával řadu příznivců nejen díky svému impozantnímu a nevšednímu
zjevu, ale také díky své typické povaze. Odvaha, nebojácnost, ochota k práci, inteligence, hravost až do pokročilého věku
a oddanost majiteli i jeho rodině byly vlastnosti, kterými převyšoval mnohá, tehdy již ustálená, plemena. Naši předchůdci se
především na počátku dvacátého století snažili při šlechtění německého boxera neoddělovat exteriér od pracovních vloh, což
se jim úspěšně dařilo. Na počátku 1. světové války byla vytipována pracovní plemena vhodná pro armádní výcvik. Boxer byl
vybrán jako druhé nejpočetnější a nejvhodnější plemeno hned za německým ovčákem. „Boxerkářské“ veřejnosti je notoricky
známé jméno Philipa Stockmanna a jeho manželky Friederum, kteří vlastnili velice známou chovatelskou stanici vom Dom.
Pan Stockmann byl během první světové války povolán do armády s pověřením cvičit psy pro speciální bojové využití. Právě
boxeři se díky své vrozené odvaze a inteligenci nejvíce hodili pro zdravotní a kurýrní službu. Nebyli to ale lecjací boxeři. Podle
tehdejších předpisů německého kynologického klubu museli šampióni nutně prokázat pracovní schopnosti podle zkušebního
řádu pro služební psy, takže šampióni–boxeři byli vybíráni jako první. Podobná situace se opakovala po vypuknutí druhé
světové války. Paní Friederum Miriam Stockmannová cvičila psy pro kurýrní službu, která vyžadovala psy zvláště inteligentní
a nebojácné pro plnění úkolů ve složitých válečných podmínkách. Boxer se k těmto úkolům hodil nejlépe a projevil se jako
zvláštní odborník a vysoce ceněný specialista.
Německý boxer za svoji relativně krátkou éru (cca 100 let) prokázal lidstvu svou cenu nejrůznějšími službami, když byl
používán jako válečný, služební a v poslední době též záchranářský pes. Nezřídka je boxer také cvičen a používán
k doprovázení nevidomých osob, vyhledávání výbušnin, drog či jiných nebezpečných látek. Dokáže též vyhledávat požární
ohniska po likvidaci požáru a velice dobře se uplatňuje jako asistenční pes v nemocnicích a ústavech.
>>>
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Tato rozmanitost v pracovním využití boxera svědčí o jeho přizpůsobivosti při zaměření na určitý specializovaný druh výchovy
a následně výcviku. Každý, kdo si opatřil štěně boxera, by si měl uvědomit, že nemá doma jen psího manekýna, ale také
geneticky pracovně založeného psa. Německý boxer velice rád pracuje. Zvláště při nenásilném metodickém výcviku hrou,
nebo chuťově dráždivou metodou (na pamlsky) je schopen velice kvalitního výkonu podle různých zkušebních řádů a stupňů.
Též příprava psa na výstavu a chovatelské akce, vyžaduje velký podíl výcvikové práce, tj. pes by si měl nechat od rozhodčího
prohlédnout chrup, změřit se a zvážit, umět se předvádět bez použití pešků a hraček aj.
Aby nám naše plemeno dělalo radost na poli výcviku co nejdéle a abychom se mohli těšit z jeho vrozených pracovních vloh,
nesmíme v chovu dopustit oddělování exteriéru od požadovaných povah typických pro boxery. V opačném případě se
pracovní vlohy budou dědičně utlumovat a typická povaha boxera se může kvalitativně změnit. Některá plemena již
zaznamenala v několika posledních desetiletích oslabení pracovních vloh. Ještě v sedmdesátých letech jsem se svým psem
soutěžil na závodech s dogami, erdelteriéry, koliemi a jinými plemeny, která jsou již dnes na kynologických cvičištích spíše
výjimkou. Proto je potřeba, a v zájmu nás chovatelů, s německým boxerem cvičit a pracovat, aby jeho pracovní vlohy
a povahové vlastnosti, zděděné po předcích, vydržely v chovu co nejdéle.
Pro názornost minimum genetiky:
dědičnost – schopnost organismů plodit sobě podobné potomstvo,
genetická informace je uložena v chromozomech (molekula deoxyribonukleové kyseliny DNA),
geny (vlohy) – pes dědí geny, které rozhodují o vývoji určitých znaků a vlastností jeho organismu,
geny velkého účinku (majorgeny) rozhodují o barvě a délce srsti, postavení uší a konstituci psa,
geny malého účinku (minorgeny) – tyto geny souvisí s vlastnostmi psa a především charakterizují jeho vlohy pro druh
práce, na kterou bylo plemeno vyšlechtěno. Na tyto geny působí též prostředí, ve kterém pes žije, výživa, výchova, výcvik
a vliv často opakovaných prožitků.
Je důležité rozvíjet ty pracovní vlohy, které jsou pro dané plemeno přirozené. V případě rozvíjení vloh, které danému plemeni
nepřísluší, může nastat tzv. genový stres – vnitřní rozpor mezi působením nevhodného výcviku psa a jeho protichůdnými
vrozenými vlohami.
Budou-li přirozené pracovní vlohy určitého plemene potlačovány po určitý počet generací, plemeno zdegeneruje. Proto musí
být minorgeny oživovány tím, že budeme u psů jejich přirozené vlohy cílevědomě rozvíjet.
Graf: Tři příklady degenerace a ubývání přirozených pracovních vloh plemene v závislosti na čase a intenzitě rozvíjení, nebo
udržování pracovních vloh daného plemene.

zpracoval hlavní výcvikář BK ČR
Miloslav Auterský
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Světová výstava psů všech plemen - Poznań/PL

11. listopadu 2006

Dne 09. – 12. listopadu 2006 se v polské Poznani konala Světová výstava psů všech plemen. Na výstavu byl přihlášen
rekordně vysoký počet jedinců, včetně boxerů z celého světa. Výstava začínala ve čtvrtek a trvala až do neděle. Ve čtvrtek
začínalo posuzování skupinami 1, 4 a 5, v pátek pokračovalo skupinami 3, 6, 10, v sobotu byla na programu pro nás
nejdůležitější skupina 2 a v neděli posuzování končilo skupinami 7, 8 a 9. Celkem bylo předvedeno bezmála 20.000 jedinců
všech plemen.
Posuzování boxerů se zhostily dvě velmi zkušené dámy z Polska. Feny posuzovala paní Iwona Magdziarska a psy paní Anna
Bogucká. Celkem bylo přihlášeno 193 boxerů, tím pádem měly obě dámy poměrně dost práce. Bylo se opravdu na co dívat,
neboť se opět projevilo dominantní postavení kvalitních italských a španělských jedinců. Ze 4 titulů „Světový vítěz“ nebo
„Světový vítěz mladých“ putovaly 3 tituly do Itálie a jeden do Španělska. Někteří němečtí šampióni bohužel po shlédnutí
konkurence ani nenastoupili, přestože vážili tak dalekou cestu. Znovu se ukázalo, jak výsostné postavení zaujímá evropská
špička, která je, světe div se, kupírovaná. Tento fakt, tedy že přibližně 90 % vystavených jedinců je kupírovaných, se však
netýkal pouze boxerů. Díky tomu, že kupírovaní jedinci nebyli nesmyslně omezováni, jsme měli šanci vidět opravdu světový
trend.
Skutečnou ozdobou výstavy se podle nás (a dalších) stal Ferrary de Las Arillas (Saverio di Soragna x Gitana de las Arillas),
který obsadil sice až 3. místo ve své třídě, ale zaujal jistě nejvíce. Jeho velmi temperamentní projev, líbivost a „mužnost“ nás
naprosto pohltila. I kdyby byl na výstavě sám, rozhodně by stálo za to vidět ho na vlastní oči. Předvedena byla i jeho „sestra“
z opakovaného spojení Ratita de Las Arillas, jež zaujala (a vyhrála) již na ATIBOXu v Portugalsku.
O odchovech Alessandra Tannoniho (del Colle Dell´Infinito) snad ani není třeba se zmiňovat. Jeho psi Cloro a Ukelele jsou
typickými představiteli plemene a dělají čest svému chovateli. Stejně jako Ratita zabodovali i oni nejen zde, ale i na ATIBOXu
v Portugalsku.
Českou republiku reprezentovalo celkem 10 odchovů, 2 psi a 8 fen. Vzhledem k opravdu silné konkurenci je třeba zmínit se
o největším českém úspěchu výstavy. Žíhaná fenka Ex of Space Kett Box (Balu v. Hause Romeo x Blaze of Glory Kett Box)
paní Aleny Váchové zaujala paní rozhodčí natolik, že vybojovala v silné konkurenci první místo, a stala se tak Vítězem třídy
mladých žíhaných fen. Gratulujeme! Doufejme, že o ní ještě uslyšíme.
Samozřejmě děkujeme i všem ostatním za prezentaci „našich“ boxerů.
Atmosféra výstavy byla velmi přátelská a ke všeobecné pohodě přispěla i samostatná hala, v níž byli boxeři vystavováni,
a také mnoho místa kolem výstavního kruhu.
Bohužel tento rok asi nebude moc šancí vystavit české odchovy, neboť se Světová výstava pořádá v Mexiku (24. - 27. května
2007). V roce 2008 se Světová výstava koná ve švédském Stockholmu (3. - 6. června 2008). Doufejme tedy, že se všichni
potkáme s našimi psími miláčky na Světové výstavě v r. 2009 na Slovensku v Bratislavě (8. - 11. října 2009).
Jana a Robert Fagošovi
Kompletní výsledky a mnoho fotografií z WDS Poznań naleznete na:
http://www.maximusdeus.cz/worlddogshow.htm
http://www.boxerklub.pl/index_pl.php?k=wys06poz_sw

BOB, CACIB fena, Světová vítězka
CACIB pes, Světový vítěz
res. CACIB
res. CACIB
Nejlepší mladý pes, Juniorský světový vítěz
Nejlepší mladá fena, Nejlepší mladý jedinec, Juniorská světová vítězka
Nejhezčí veterán
Nejlepší štěně
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Flash of The Night Brait´s
Thor de Borelcan
Dakota
Kali del Roxius
Cloro del Colle dell´Infinito
Ukelele del Colle dell´Infinito
Diuk Meritum
Piotrusia Glogosia
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Cloro del Colle dell´Infinito
Juniorský světový vítěz

Ukelele del Colle dell´Infinito
Juniorská světová vítězka

Thor de Borelcan
Světový vítěz

Flash of The Night Brait´s
Světová vítězka
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Boxerklub ČR – ÚZEMNÍ POBOČKA PRAHA
pořádá

SVOD DOROSTU A ZKOUŠKU CHOVNOSTI
!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
dne 14. dubna 2007
na kynologickém cvičišti v Praze 4 – Braníku.
Nácvik na zkoušku chovnosti tamtéž ve dnech 4. dubna a 11. dubna 2007 od 18:00 hod.
Začátek svodu dorostu od 9:30 hod. (přejímka od 9:00 hod.)

Začátek ZCH od 12:00 hod. (přejímka od 11:30 hod.)

BONITACI
!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!
dne 27. května 2007
od 9:00 hod.
na kynologickém cvičišti v Praze 4 – Braníku.
Přihlášky a informace: RNDr. Maria Müllerová, CSc., Hlavní 133, 252 07 Štěchovice, tel.: 257 740 003, mob.: 602 253 941
e-mail: mariamullerovaboxeri@centrum.cz

http://www.mydog.cz/praha

Boxerklub ČR – ÚZEMNÍ POBOČKA PRAHA
pořádá

KLUBOVOU VÝSTAVU NĚMECKÝCH BOXERŮ
se zadáním čekatelství a titulů ČKV, ČKJV, CACK
dne 9. června 2007
na kynologickém cvičišti v Praze 4 - Braníku
!!! Součástí výstavy bude rovněž klání o titul GLADIÁTOR 2007 !!!
Rozhodčí:
psi: MVDr. Olga Petříková
feny: Imrich Sopko / SK

Přihlášky a informace:
Renata Bezděkovská, Švédská 4, 150 00 Praha 5,
tel.: 257 327 116, mob.: 737 561 389, sj.fingerova@quick.cz
http://www.mydog.cz/praha
Pro přihlášení psa na výstavu je možno též použít univerzální přihlášku,
která je uveřejněna na stránkách BK ČR http://www.boxerklub.cz
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Územní pobočka Boxerklubu ČR - Hradec Králové
pořádá tradiční letní výcvikový tábor
na cvičišti v České Skalici – Spytě
od soboty 30. 6. do soboty 7. 7. 2007
přihlášky a bližší informace: http://www.bk-hk.cz
Jana Žemličková, Čeperka 293, 533 45 Opatovice n. L., mob.: 723 741 088

Boxerklub ČR – Územní pobočka Plzeň
Srdečně zveme na jarní akce Územní pobočky Plzeň:
31. 03. 2007 od 9:00 hod.
14. 04. 2007 od 9:00 hod.
22. 04. 2007 od 9:00 hod.
05. 05. 2007 od 7:00 hod.

den boxera ZKO - Zruč
nácvik na ZCH - Zruč
ZCH a svod dorostu - Zruč
Vytrvalostní zkouška - Červený Hrádek

Ing. Daniel Fojtík - tel. 737 659 639
Karel Archman - tel. 731 160 600
Karel Archman - tel. 731 160 600
Ing. Jaroslav Bárta - tel. 602 641 553

Více na
http://www.volny.cz/boxerplzen
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8 0

L E T

B O X E R K L U B U

Zamýšlíme-li se nad uplynulými osmdesáti lety existence Boxerklubu, klademe si otázku, zda jsme obstáli, když náš klub
prošel tolika režimy. Od založení v 1. Československé republice přes období válečné, období totalitního komunistického
režimu až k demokratické republice. V nejdelším období totality, které těžko snášelo existenci klubů jako takových, jsme byli
rozptýleni do svazarmovské kynologie bez vlastní členské základny a finančních prostředků. Přesto chov boxera pokračoval
dále. Pouze pětičlenná komise řídila chov s pomocí krajských poradců chovu. Pořádaly se výcvikové tábory a závody
s významnou účastí boxerkářů ze Slovenska. Ze závodů obstál nejdéle Justitzův memoriál, za což patří můj dík kynologické
organizaci ve Zbraslavi. Pardubická liga, Pětilistá růže a Horácký závod v Jihlavě postupně odpadly. Styky se západní cizinou
byly minimální – zcela ojedinělá krytí se odehrávala v celním prostoru na hranicích. Jako jediný se v té době zúčastnil
Mistrovství ATIBOXu v západním Německu Jaroslav Kuna s Radamesem Debyró a získal 2. místo v mistrovské kategorii
IPO3. Tehdy byl u nás nácvik podle zkušebního řádu IPO v začátcích. Dnes víme, že umisťovat se na předních místech
na světových mistrovstvích sportovní kynologie znamená splnit náročné požadavky velmi obtížné zkoušky IPO3. Ukázalo se
však, že našim boxerům mnohem více vyhovuje náročný výcvik, než nudné „svazarmovské“ postávání v řadě. V dnešní době
mají boxeři mnohem více možností uplatnění v nejrůznějších směrech výcviku, jehož výsledky přesahují hranice naší země.
Nechť se vyjádří ti, kteří jsou již dlouhá léta spjati s chovem i výcvikem boxera u nás.
RNDr. Jiřina Kolínská, CSc.

Radames Debyró

Chov boxerů v naší republice
V období konce 70. let minulého století jsem zvažovala, zda mám vůbec převzít funkci hlavního poradce chovu boxerů v ČSR
po panu Františku Preislerovi, který byl v té době nejuznávanějším odborníkem pro toto plemeno. Dále jsem byla pod tlakem
časově náročného odborného studia. V té době mě nesmírně zajímala genetika, kterou jsem chtěla aplikovat v chovu boxerů.
O Morganovi, našem Mendelovi a Karlu Hrubém se v té době příliš nehovořilo. Navíc to bylo období po odeznívajících
událostech v Pardubicích, které nepůsobily vždy pozitivně. Přes všechny tyto okolnosti moje láska k plemeni boxer zvítězila
a po jmenování do funkce hlavního poradce chovu (HPCH) jsem se své práce ujala.
Jen pro vysvětlení těm později narozeným. Při kondiční zkoušce došlo přímo na místě (Pardubice 1975) k úhynu části
přihlášených chovných psů, někteří později uhynuli doma. Podmínkou kondiční zkoušky bylo: 10 min. klus, 10 min. chůze
a následně 10 min. klus. Mezi jednotlivými fázemi byly přestávky. Roli sehrály zřejmě extrémní klimatické podmínky a
nešťastný odhad fyzických možností předváděných plemeníků ze strany majitelů. Ti neodhadli, co jejich pes „snese a vydrží a
co naopak ne“. Asi pod vlivem této události odstoupil z funkce HPCH nezapomenutelný pan František Preisler.
>>>

- 47 -

pohled do historie
Ale vraťme se opět do doby konce sedmdesátých let. V chovu na dobré úrovni se přes všechny okolnosti pokračovalo dále.
V té době byl chov řízen Chovatelskou skupinou plemene boxer, která spadala pod Radu kynologie ČÚV Svazu pro
spolupráci s armádou (Svazarm) v ČSR, a jejími chovatelskými normativy se řídila. V té době nebyly v kynologii žádné
chovatelské kluby. Chovatelská skupina plemene boxer byla vedena předsedou panem Josefem Dolejšem. V čele s HPCH
vždy spolupracovala s krajskými poradci. Ti se minimálně jednou za rok, v případě potřeby i častěji, scházeli a řešili aktuální
problémy a potřeby nutné pro zdárný rozvoj plemene boxer. Na tomto místě si jistě zaslouží poděkovat celé řadě v té době
„svazarmovských funkcionářů–kynologů“, kteří se o rozvoj chovu plemene boxer jak po stránce exteriéru, tak i povah
zasloužili. Vždy na úkor svého vlastního času. Byla jich celá řada, někteří již mezi námi nejsou, např. MVDr. Jiří Čejka, Marie
Rezková, Jiří Brynda, Jaromír Jež a další.
Z žijících bych ráda vyzdvihla zejména práci pana Josefa Dolejše pro plemeno boxer. Sám se stává živoucí legendou tohoto
plemene. Dlouhodobě úspěšně působil jako předseda Klubu chovatelů boxerů (KCHB), ale i v řadě dalších funkcí. Chov vedl
jak po stránce exteriéru, tak i povahy k stále vyšší úrovni. Je nutné říci, že je naším nejdéle posuzujícím mezinárodním
rozhodčím a vynikajícím poradcem chovu s nepřetržitou dobou působení. Svými znalostmi pomohl řadě začínajících
kynologů, kteří na jeho rady a pomoc jistě nezapomínají.
Mezi další patří pan Jaroslav Sedlák a jeho zkušenosti z oblasti výcviku a chovu. Nelze zapomenout, že pod jeho vedením byl
již více než před třiceti lety poprvé pořádán letní výcvikový tábor v jižních Čechách se závodem Pětilistá růže. Tradice
výcvikových táborů boxerů v různých místech republiky je zachována do dnešní doby. O jeho přínosné práci jako hlavního
výcvikáře v KCHB nemluvě. Své zkušenosti s plemenem boxer rozvinul jako první v ČSR založením čs. záchranné brigády
s působením nejen na území ČR, ale i v zahraničí.
Ze závodů, pořádaných v té době, obstál až do dnešní doby pouze tradiční Justitzův memoriál, který se tak svým nepřetržitým
každoročním pořádáním zapsal do mnoha srdcí. Na organizaci Justitzova memoriálu se dlouhá léta podílela základní
kynologická organizace Zbraslav a její členka RNDr. J. Kolínská, CSc.
Má vzpomínka patří též panu Jaromíru Ježovi, který uměl svým charismatickým působením lidi spojit a probudit v nich to
dobré. Měl odborné zkušenosti, organizační talent. Aktivně působil za dob Svazarmu, po roce 1989 vystřídal krátkodobě
působícího JUDr. Miloše Kučeru a další dvě osoby, které rovněž krátce působily jako předsedové ustanoveného Boxerklubu
ČR. Jaromír Jež byl v podstatě prvním dlouhodobě aktivně působícím předsedou Boxerklubu ČR až do své tragické smrti
v roce 1995. Pod jeho vedením Boxerklub ČR správně vykročil do doby dávající větší možnosti pro rozvoj plemene boxer.
Po jeho smrti převzal funkci předsedy pan Antonín Karban, který se zasloužil mimo jiné o konání mistrovství ATIBOXu ve
výkonu plemene boxer a stopařského mistrovství ATIBOXu v České republice. O svých dalších aktivitách jistě napíše více on
sám. Od dubna roku 2006 vykonává funkci předsedy Boxerklubu pan Robert Fagoš, plánující řadu dynamických změn pro
plemeno boxer.
Dík za práci v kynologii o rozvoj plemen boxer patří samozřejmě i mnoha dalším zde nejmenovaným.
Vrátím-li se k mému působení jako HPCH, chci poukázat na trvale dynamické zařazování nejen plemeníků, ale i chovných fen
do jednotlivých linií I.-VII. Každá linie byla charakterizována v kladném i záporném směru s poukázáním na ty jedince, kteří se
k sobě z daných linií hodí či ne, co je přínosem a na co si dát pozor.
Každoročně bylo prováděno vyhodnocení odchovů z jednotlivých spojení po daných plemenících. Úroveň chovů byla
sledována v jednotlivých krajích, posléze docházelo k celkovému vyhodnocení chovu. Pečlivým výběrem partnerů došlo ke
snížení výskytu nevybarvených spojivek, z původních 10¨% jsme se dostali na 5 %. Oko střední pigmentace kleslo z 9 %
na 6 %. Toto nebylo pochopitelně možné bez dobré spolupráce s krajskými poradci. Situace ukázala, že je nutné rozšířit
stávající bonitační kartu o nově se vyskytující vady a nedostatky, proto byla bonitační karta rychle ku prospěchu chovu
přepracována a rozšířena.
Organizování bonitací a svodů dorostu probíhalo dle normativ Svazarmu pružně. Ukázalo se například, že dvě původně
plánované bonitace za rok, jedna v Čechách a jedna na Moravě, zdaleka neodpovídá potřebám chovu, ani časovým
možnostem a přáním majitelů psů a fen. Proto byly bonitace pořádány vždy dvě ročně v každém kraji. Dobrá organizace
těchto akcí přinášela své ovoce, bonitací a svodů dorostu se ročně zúčastnil velký počet zvířat. Např. v období od roku
1983-1987 bylo průměrně zapisováno 735 štěňat, svodu dorostu se v průměru zúčastnilo 470 štěňat a bonitace
dospělých 157.
Zahraničních krytí bylo v té době velice málo, v průměru 2-4 za rok. Důvodem byla především nemožnost získat výjezdní
doložku do některých, tzv. kapitalistických zemí. Krylo se na hranicích přímo „na čáře“ za asistence nejen majitelů psů, ale
i pohraničníků.
S pověřením Svazarmu byla uspořádána Přehlídka chovných psů plemene boxer v ČSSR, která se konala v letech 1984,
1986, 1988. Katalogy, které byly k těmto přehlídkám vydány, byly koncipovány jako obdoba knihy chovu s vyhodnocením po
otcích plemenících. První Přehlídka chovných psů plemene boxer se konala 16. června 1984 v České Skalici pod záštitou
Svazarmu, České ústřední rady kynologie a Chovatelské skupiny plemene boxer ve spolupráci se ZO Svazarmem Česká
Skalice.
Akce byla velmi dobře připravena, hodnocení bylo výrazně kladné a ocenění bylo nejlepší ze všech služebních plemen. Další
přehlídka se konala 14. června 1986 ve Zbraslavi a poslední 29. května 1988 též ve Zbraslavi ve spolupráci se ZO Svazarmu
Prahy 5–Zbraslav. Obě akce byly též výborně organizovány a kladně hodnoceny, velký dík patří RNDr. Jiřině Kolínské, CSc.,
která se v těchto akcích výrazně angažovala.
>>>
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Pozvaní plemenící byli zařazeni do 7 chovných linií
Linie I – pokračování původní linie Türk von Dom
Linie II – Witherford Hot Chesnut
Linie III – Atilo z Aloe
Linie IV – Erik z Jinonic
Linie V – Armín Ed-Du-Ko
Linie VI – Visconte v. Hubersiedlung
Linie VII – Aris Ala Pelmír
Všechny tři přehlídky chovných psů plemene boxer v ČSSR probíhaly podle stejného scénáře.
Majitelé psů označených čísly představili své psy podle jednotlivých krajů. Pak následovala zkouška povahových vlastností.
Skládala se ze dvou částí, tj. z přepadení psovoda z úkrytu a zadržení pachatele s protiútokem bez úderu prutem. Pak
následovalo předvádění psů podle chovných linií s upozorněním na přednosti nebo nedostatky psa nebo jeho potomstva.
O jednotlivých představitelích daných linií lze podrobněji, pokud bude zájem, informovat v některém z dalších článků.

>>>
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Předvedení plemeníků podle linií na Přehlídce chovných psů plemene boxer v ČSR se již nikdy v dalších letech nekonalo.
Proto následní plemeníci podle linií nebyli již nikdy předvedeni. Katalogy, které byly vydány pro přehlídky chovných psů
přinesly komplexní vyhodnocení chovu po jednotlivých plemenících, v dalších letech nebyly v tomto konzistentním tvaru již
nikdy napsány. Jednotlivé linie nebyly v dalším období dodržovány a postupně zanikly.
Chov boxera pokračoval po sametové revoluci dále, byl ustanoven Boxerklub ČR s vlastními finančními prostředky, se správní
subjektivitou. Chov byl veden HPCH MVDr. Olgou Petříkovou, která mě od konce roku 1989 ve funkci vystřídala a svoji funkci
pak předala v dubnu roku 2006 panu Karlu Archmanovi.
V tomto období byla vytvořena nová karta pro hodnocení svodu dorostu, zkoušku chovnosti a její nadstavbu, tzv. bonitaci.
Bylo zavedeno povinné RTG snímkování páteře na vyhodnocení spondylózy - závěry zatím nejsou zcela hotové. Průběžně
byla prováděna statistika krytí za jednotlivé roky. Byl předkládán přehled ze svodu dorostu mladých, zkoušek chovnosti
a bonitací ve Zpravodajích Boxerklubu ČR. Začalo se bohatě využívat možností krytí v zahraničí bez zbytečných formalit, jak
tomü bylo dříve (nutného souhlasu KPCH, HPCH a záznamu v Plemenné knize Svazarmu). V dnešní době jsou bohatě
využívány možnosti předvést své boxery na těch nejprestižnějších zahraničních výstavách.
Exteriér plemene boxer je v současné době na dobré úrovni, jak o tom svědčí řada získaných výstavních ocenění jak v ČR,
tak i v zahraničí a dobré je i hodnocení předváděných boxerů na svodech dorostu, zkoušce chovnosti a bonitacích.
Zahraniční krytí, která jsou někdy prováděna poněkud živelně, zčásti dle odborných znalostí chovatele a jeho finančních
možností, v některých případech na doporučení kamaráda, přineslo líbivý exteriér – vylepšení zejména v čenichové partii, a to
ve všech třech požadovaných rozměrech. Někdy se však na můj vkus zdá, že se objevuje o něco víc zvířat s náznakem
kratšího nosního hřbetu. Dále je viditelné vylepšení v dobře a ostře značeném stopu. Výskyt masky střední intenzity se
u boxera vleče více než třicet let ve stejné míře. Zrovna tak ne všichni boxeři splňují kvadratickou stavbu těla, a z toho
vyplývající úhlení předních i zadních končetin, které bývá někdy nevýrazné; toto je problém též dlouhodobý.
V některých případech dochází u potomků ze zahraničního krytí k ústupu v povaze od známky 5, přes 6 až po 7, což není pro
boxera typické. Boxer je plemeno výrazně temperamentní.
U některých spojení se zahraničním plemeníkem dochází k mírnému vzestupu počtu narozených nestandardně vybarvených
štěňat, a tím i ke zvýšenému výskytu nevybarvených spojivek.
Značným problémem se zdá opožďovaný sestup varlat u štěňat, a i možnost, že varlata nesestoupí vůbec. Toto není
problémem jenom zahraničního krytí, ale i celé řady domácího spojení.
Zákon na ochranu zvířat nepomáhá k vzestupu počtu boxerů, počet zapsaných štěňat se pozvolna snižuje a zájem o plemeno
boxer jako takové nestoupá.
Ne každý pozitivně hodnotí změnu vzhledu boxerů (zákaz kupírování uší, ocas).
Je na škodu vývoje plemene, že práce poradců chovu je v současné době zredukovaná na administrativní. Vždyť jejich
znalosti jak teoretické, tak hlavně praktické jsou nenahraditelné nejen u začínajících chovatelů. Poradce musí znát zákony
genetiky a dbát na úroveň chovu, zejména dnes, v době kdy se v FCI a Evropské unii diskutuje o negativních rysech volného
chovu s výskytem řady genetických defektů. Mnohdy se razí pojem týrání chovem jako trestný čin.
Často dnes tak deklarovaná demokracie ve všech oblastech života by měla mít jasné mantinely a řád i v kynologii. Vždyť jen
pokud se všichni zamyslíme kriticky nad svojí prací, můžeme pomoci rozvíjet plemeno boxer a pozitivně pokračovat dále.
Boxer, náš společný kamarád a láska, přináší radost a sportovní vyžití nám všem. Je plemenem všestranně využitelným ať se
jedná o chov, výcvik – obranář, stopař, záchranář, nebo i méně známé využití jako doprovodu invalidních lidí, i jako dobrý
parťák v canisterapii, zejména u postižených dětí.
Ráda pomohu vedení klubu, když bude potřeba, předám své dlouholeté zkušenosti, poznatky a znalosti o plemeni boxer,
zejména v otázkách genetiky.
Kynologie je naším velkým koníčkem, proto by nás láska k plemeni boxer měla spojovat. Společné zážitky by měly být
mostem k lepším mezilidským vztahům ve všech oblastech života.

RNDr. Maria Müllerová, CSc.
poradce chovu plemene Německý boxer ÚP Praha - BK ČR
mezinárodní rozhodčí FCI pro exteriér plemene Německý boxer
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Boxer záchranářem
Rok 1972 se stal datem oficiálního vzniku 2. čs. záchranné brigády v Českém Krumlově a odstartoval trend současného
vývoje záchranného výcviku. Dva němečtí ovčáci a boxer Luis z Jihočeských nížin se po pěti letech výcviku u ČČK stali
prvními úspěšnými absolventy československých záchranných zkoušek, které byly poprvé v historii uspořádány v Českém
Krumlově, ihned po jejich začlenění do tehdejšího zkušebního řádu Svazarmu. Od té doby zaznamenal výcvik záchranných
psů obrovský rozmach a kvalitativní skok. Dostal se na platformu úzké mezinárodní spolupráce a čeští psi jsou dnes
považováni za stabilní součást světové záchranářské špičky. Potvrzují to nejen úspěchy na mezinárodních kolbištích, ale
především výkony při nasazení v praxi, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí. Čeští boxeři jako trvalá součást záchranných
jednotek úspěšně působí již celou řadu let nejen při tuzemských praktických nasazeních, ale i v nejnáročnějších podmínkách
po zemětřeseních kdekoli ve světě. Svými výsledky si vydobyli výtečnou pověst spolehlivých psů a o českých boxerech se
v souvislosti s pracovními vlohami ve světě hovoří s úctou.
Pro činnost integrovaného záchranného systému je u Ministerstva vnitra ČR vytvořena Pohotovostní zásahová jednotka
kynologů, jejíž sestava je průběžně aktualizována a vychází z tvrdých odborných, fyzických i psychologických prověrek, které
se týkají psovodů i psů. I v této jednotce je značné
procento boxerů.
Psovodi SZBK ČR jsou povoláváni k zásahům při
hledání pohřešovaných živých i neživých osob
v průměru 28 až 36krát za rok. Zaznamenali již řadu
velmi úspěšných nálezů, bohužel v drtivé většině již
mrtvých osob. I přesto, že jsou většinou voláni
k zásahům až poté, co naděje na záchranu života téměř
vyhasne, byly v šesti případech zaznamenány i nálezy
živých osob. Není jistě náhodou, že čtyři z nich vděčí za
svůj život právě boxerům. Tyto případy považují psovodi
za největší devizu své činnosti a záchrana lidského
života je pro ně hlavním motivem k další činnosti.
Nejnovějším způsobem využití záchranných psů se stalo
i vyhledávání utonulých osob. Provádí se za pomoci
křižujících člunů. Pes leží na přídi a čicháním po vodní
hladině lokalizuje místo nálezu utonulé osoby. Jedná se
o nejnáročnější způsob výcviku v celé záchranné
kynologii. Praktické výsledky z Dvořiště, Orlíku, Lipna
nebo Římova vzbudily i ve světě zaslouženou
pozornost, protože v zahraničí není tento druh výcviku
příliš rozšířen. Především proto, že vyhledávání mrtvých
osob v jakémkoli prostředí patří k nejobtížnějším disciplínám vůbec. I tyto náročné disciplíny se staly doménou boxerů.
V sestavách reprezentačních družstev SZBK a při zahraničních misích na pomoc postiženým zemím zemětřeseními našli
boxeři stabilně své místo. V srpnu 1999 v tureckém Gölcüku z 15 českých psů byli 4 boxeři, o měsíc později na čínském
ostrově Tchaiwanu zasahovali z pěti zúčastněných tři boxeři a stejná situace se opakovala i při listopadovém zásahu v turecké
Düzce. Ve zničeném indickém státě Gujarat byli součástí mezinárodní jednotky čtyři čeští psi, všichni boxeři. V africkém Alžíru
2003 byli z osmi zasahujících Čechů 2 boxeři a o rok později v Íránu byla situace obdobná.
Čeští boxeři Duxy Sametový čumáček, Kiss Krumbox, Drink Dračinec a Egon
z Jemčiny se tak stali prvními skvěle pracujícími propagátory boxerského
záchranného výcviku. K nim se vzápětí přiřadila i další jména Cina z Hlubockého
zámostí, Extra Dračinec, Catty ze Žerotína či Fixie Dračinec. Z chovatelského
hlediska jistě stojí za povšimnutí, že s výjimkou moravské Catty byli všichni tito
dobře pracující boxeři z jihočeské krve.
Ze zhruba pěti set členů záchranářského svazu je dost značná část i psovodů
s boxery. Jenom v jihočeské brigádě je registrováno 26 boxerů a i v ostatních
regionálních brigádách je jich více než dvacet. To obnáší v souhrnu přes padesát
boxerů cvičených k záchranářským účelům. A pohled do výsledkových listin
nejnáročnějších soutěží nás ujistí, že si vedou velmi dobře. Výjimkou není jejich
účast na medailových místech, šestkrát za posledních deset let se stali boxeři
mistrem ČR,
v roce 2002 byli dokonce na prvních čtyřech místech mistrovství
ČR boxeři. Z 10 celostátně získaných nejvyšších titulů Mistra sportu vybojovali
svým psovodům tento úspěch šestkrát boxeři. Rovněž titul šampiona ve výkonu
CACT získali z 11 dosud zadaných 4 boxeři. To jsou pro milovníka tohoto plemene
výsledky jistě velmi potěšující. Jsou to však rovněž výsledky, na nichž nemá
Boxerklub ČR, jako řídící orgán plemene žádnou zásluhu.
Celková situace v Boxerklubu ČR, návazně se odrážející i ve sportovním výcviku
a v chovu, je v posledním období velmi složitá. Zákon na ochranu zvířat se stal
>>>
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pohled do historie
navzdory svému poslání jedním z faktorů, které vývoj v chovatelském klubu ovlivnily velmi negativně.
Právě završuji 40 let působení u boxerů v poměrně klíčových funkcích, nejdříve výcvikáře pobočky, po úmrtí Františka
Uldricha pak ve funkci jč. poradce chovu a souběžně s tím řadu let ve funkci výcvikáře Boxerklubu ČR. Boxeři se prolínají
celým mým životem a prožil jsem s nimi velmi mnoho krásných a nezapomenutelných okamžiků. Nemohu samozřejmě nikdy
zapomenout ani na třicet let pořádání boxerských letních výcvikových táborů, které se svým pojetím záhy staly uznávaným
výcvikovým pojmem.
Mezi boxerkáři jsem našel celou řadu dobrých přátel, ale poznal jsem bohužel i lidi, se kterými je doslova škoda ztrácet čas.
Vedle zákazu kupírování uší a celé řady dalších nesmyslných předpisů to je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl své působení
ve funkci poradce chovu oficiálně ukončit. Již sedm let jsem čestným členem této organizace a vždycky jsem si této
skutečnosti velmi vážil. Avšak doslova otřesem pro mne byla účast na poslední celostátní konferenci. Po ní jsem se rozhodl,
že mé místo je rozhodně někde jinde, než mezi lidmi sprostě urážejícími kolegy–boxerkáře a plivajícími špínu kolem sebe.
Při bližším nezaujatém kontaktu člověk zjistí, že jediným motivem těchto výlevů jsou peníze, závist a pohodlnost, uměle
zakrývané pláštíkem demokracie. Nikdy nemohou přinést zlepšení úlevy a snižování náročnosti, udělování titulů na výstavách
z kamarádství, za zásluhy nebo z obavy, aby se neúspěšný vystavovatel nezlobil. Rovněž zkouška chovnosti plněná na závěr
tréninkového týdne, trénovaná a posuzovaná stejnou osobou, navíc bez dostatečných zkušeností s výkony psů, nemůže
přinést dobré ovoce. Vylhané procento tzv. „pětek“ je absurdní a jen letmý pohled na takto ohodnocená zvířata přesvědčí
zkušeného odborníka o opaku. Kolik fen např. dokáže dnes vrozeně chránit vlastní vrh? Byl to vždy jeden
z faktorů potvrzujících oprávněnost jejich ohodnocení známkou 5. A naopak kolik zvířat při prověrce povahy, přes hromadné
nacvičování, zůstává zkoprněle ležet nebo vyděšeně uskakuje před útočícím figurantem? Přesto jsou bez zaváhání pouštěna
do chovu a dál formují chovný potenciál plemene. Stále více se tak potvrzuje nepříjemný trend v chovu boxerů, jejichž povaha
se stále výrazněji, především vlivem nekoordinovaných zahraničních krytí zejména holandskými psy, kloní k typu 7, čili
flegmatikům. Přesto však ani jediné zvíře za rok není vyřazeno z chovu z důvodu povahy…
Závěrem přeji všem členům Boxerklubu, aby si včas uvědomili, že kynologii děláme jako svého koníčka a především proto, že
máme psy rádi. To je patrně jediná cesta ke stmelování a ne rozdělování kolektivu. Současně přeji, aby se toto úsilí dařilo
a aby se boxeři ze šikmé plochy rychle se snižující úrovně chovu i výcviku, na níž se dnes již pohybují, dostali zase brzy na
výsluní úspěchů. A to nejen v chovu, ale i ve výcviku. Pokud bude vedení klubu potřebovat, rád pomohu, ale ve funkci
poradce chovu, bezohledně okleštěné od veškeré odbornosti a vymezené do pouhé role statistika, už ne. Přeji poctivým
boxerkářům z celého srdce hodně úspěchů a vedení klubu pevnou ruku a zdravý úsudek.
Ms. Jaroslav Sedlák
dosavadní poradce chovu ÚP Český Krumlov
a mezinárodní rozhodčí FCI
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čtenářská soutěž

Vážení čtenáři Zpravodaje Boxerklubu ČR,
připravili jsme pro Vás novou

ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ
V každém čísle Zpravodaje
(žijící nebo in memoriam).

budou

zveřejněni

dva

představitelé

našeho

plemene

Vaším úkolem bude uhádnout jejich jméno a jméno CHS. V následujícím čísle Zpravodaje budou tito
jedinci blíže představeni a zároveň bude zveřejněna nová otázka.
Pravidla soutěže:
- vyloučeni jsou členové redakční rady a členové výboru BK ČR
- odpovědi jsou přijímány výhradně sms nebo e-mailem
- celkem 4 kola soutěže a 8 zveřejněných jedinců

I. kolo

fotografie A

fotografie B

Hlasování v I. kole začíná od 6. dubna 2007 od 12:00 hod. a končí
s datem uzávěrky následujícího čísla Zpravodaje.
Odpovědi s uvedením Vašeho jména a příjmení zasílejte výhradně formou
e-mailu na: tompf@seznam.cz nebo sms na mob.: +420 777 679 105.
Nejlepších 10 řešitelů ze všech 4 kol bude zveřejněno a 5 nejlepších
ODMĚNĚNO. Záleží i na rychlosti odeslané odpovědi.
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inzerce

LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR
vede JITKA HERMANOVÁ
__________________________________________________________
●

Letní výcvikový tábor se uskuteční v termínu od 11. do 19. srpna 2007
v Kardašově Řečici (10 km od Jindřichova Hradce). Sraz účastníků bude
v sobotu 11. srpna 2007 od 15 hodin, zahájení tábora bude ve večerních
hodinách. Výcvik začíná v neděli ráno.

●

Ubytování účastníků – ve vlastních stanech (auta parkují u stanů), pro psy je
možno využít kotců místního cvičiště, nebo ve stanu se psovodem.

●

Stravování účastníků je zajištěno v plném rozsahu – snídaně, oběd, večeře.
Zajištěna je též kantýna s bohatým sortimentem.

●

Poplatek za osobu a psa činí: 2.500,- Kč. Každý další pes: 300,- Kč. Rodinný
příslušník (doprovod): 1.900,- Kč. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené
s pobytem.

●

Na závěr tábora se budou konat zkoušky z výkonu všestranného výcviku NZŘ,
dle nominace instruktorů.

●

Krásné prostředí a výborné výcvikové podmínky pro stopování, obranu,
poslušnost, záchranářské a vodní práce. V těsné blízkosti tábora je možnost
koupání v krásném rybníku.

●

Zájemci o účast: zašlete vyplněnou přihlášku společně s dokladem
o zaplacení zálohy ve výši 1.000,- Kč nejpozději do 13. 7. 2007 na adresu:
Jitka Hermanová, Obránců míru 437/6, 674 01 Třebíč
mobil: 604 747 653, e-mail: jiher@seznam.cz, č. účtu: 158284963/0600

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Přihláška na letní výcvikový tábor
Jméno a příjmení:..........………………………………………………………
Adresa:..........……………...…………...………………………………………
Datum nar.: …………………………… Povolání:..........…………………...…………………
Tel.: ……………………………………. e-mail:.......……………………………….......………
Jméno psa a chov. stanice:..........….…………………………………………………………...
Plemeno:...………………………………........……. Datum nar.:.............…………………….
Pohlaví:...…………………… Složené zkoušky:.......……………………………………….....
Datum:

Podpis:
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PLÁN AKCÍ na rok 2007
Výstavy

07. 04.

ÚP Staňkov, klubová výstava (CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOB), rozhodčí: RNDr. Maria Müllerová, CSc., Winfried Bonn/A
Jana Auterská, Poděbradova 29, 334 01 Přeštice, tel.: 377 983 155, mob.: 606 630 038, wini.cz@seznam.cz

14. 04.

ÚP Rychvald, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: Danilo Giorgio/I
Kateřina Dudková, Petřvaldská 1211, 739 34 Šenov, tel.: 608 384 003, katerina.dudkova@atlas.cz

15. 04.

NVP Ostrava (Národní vítěz, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Miroslav Auterský (RNDr. Maria Müllerová, CSc.)
Národní výstava, P.O.Box 130, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, tel.: 596 516 891, mob.: 603 165 470

21. 04.

ÚP Český Krumlov, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: MVDr. Olga Petříková, Miloslav Auterský
Jaroslava Vágnerová, Vltavská 13, 370 10 České Budějovice, tel.: 775 177 739, JaroslavaVagnerova@seznam.cz

22. 04.

MVP České Budějovice (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Jiří Suchý (Miloslav Auterský)
MVP Českobudějovický kynologický klub, P.O.Box 238, Klostermannova 7, České Budějovice, tel.+fax: 387 330 454
tel. 387 203 926, vystava.psu-cb@seznam.cz

28. 04.

ÚP Ostrava, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: Wilfried Nötlich/D
Ing. Monika Hartmanová, Na Dvorku 1487, 735 32 Rychvald, tel.: 608 818 147, m.hartmannova@seznam.cz

29. 04.

MVP Praha (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Josef Dolejš (Miloslav Auterský)
ČKS, Sekretariát výstavy, U Pergamenky 3, 170 00 Praha7, tel.+fax: 266 722 235,www.kynologie.cz,vystava@kynologie.cz

12. 05.

ÚP Brno, klubová výstava (CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, BOB), rozhodčí: Marek Lewandowski/PL
Ing. Věra Jindrová, Rudé Armády 67, 683 01 Rousínov, tel.: 517 371 236, mob.: 721 478 134, v.mlcochova@c-box.cz

20. 05.

MVP Litoměřice (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Jiří Suchý (RNDr. Maria Müllerová, CSc.)
Nord Bohemia Canis, P.O.Box 178, 412 01 Litoměřice, tel.+fax: 416 734 059, tel.: 416 731 038,
nord_bohemia_canis@seznam.cz

09. 06.

ÚP Praha, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV, Gladiátor 2007), rozhodčí: MVDr. Olga Petříková, Imrich Sopko/SK
Renata Bezděkovská, Švédská 4, 150 00 Praha 5, tel.: 257 327 116, mob.: 737 561 389, sj.fingerova@quick.cz

16. 06

ÚP Olomouc, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: Roland Bebber/D
Jaroslav Lysák, Kožušany-Tážaly 29, 783 75 Dub nad Moravou, tel.: 585 961 586, jlsandow@volny.cz

23. 06.

ÚP Děčín, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: Jiří Suchý, Josef Dolejš
Miroslav Roškota, Kostelní 69, 252 63 Roztoky u Prahy, mob.: 776 751 514, roskota@unicen.cz

24. 06.

MVP Brno (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Ing. Radim Fiala (RNDr. Maria Müllerová, CSc.)
MVP Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026, www.intercanis.cz, info@intercanis.cz

22. 07.

NVP Mladá Boleslav (Národní vítěz, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Antonín Karban (Jiří Suchý)
Interdog Bohemia, NVP sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 327 220
www.interdogbohemia.cz; interdogbohemia@seznam.cz

01. 09.

ÚP Rychvald, JSZ - Výroční speciální výstava - Hradec nad Moravicí
(CAC, CAJC, ČKV, ČKJV, Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, BOB), rozhodčí: zahraniční rozhodčí, Miloslav Auterský
Kateřina Dudková, Petřvaldská 1211, 739 34 Šenov, tel.: 608 384 003, katerina.dudkova@atlas.cz

02. 09.

MVP Mladá Boleslav (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Ing. Radim Fiala (Antonín Karban)
Interdog Bohemia, MVP sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 326 327 220
www.interdogbohemia.cz; interdogbohemia@seznam.cz

09. 09.

NVP Brno (Národní vítěz, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: RNDr. Maria Müllerová, CSc. (Miloslav Auterský)
NVP Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026, www.intercanis.cz, info@intercanis.cz

22. 09.

ÚP Plzeň, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: Jiří Suchý, MVDr. Olga Petříková
Renata Archmanová, Resslova 11, 301 35 Plzeň, tel.: 377 325 936

29. 09.

ÚP Střední Čechy, (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: ?
Zuzana Kopecká, Malešovská 1647, 190 16 Praha 9, tel.: 281 970 807, mob.: 606 691 329, zuzikopecka@seznam.cz

07. 10.

MVP České Budějovice (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: Miloslav Auterský (RNDr. Maria Müllerová, CSc.)
MVP Českobudějovický kynologický klub, P.O.Box 238, Klostermannova 7, České Budějovice, tel.+fax: 387 330 454
tel. 387 203 926, vystava.psu-cb@seznam.cz

13. 10.

ÚP Hradec Králové, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: Antonín Karban, Josef Dolejš
Pavla Šatná, Žernov 11, 552 03 Česká Skalice, mob.: 605 272 146, zernov@seznam.cz

21. 10.

ÚP Louny, klubová výstava (CACK, ČKV, ČKJV), rozhodčí: ?, RNDr. Maria Müllerová, CSc.
Ivana Formanová, Na Malé Straně 167, 257 26 Divišov, mob.: 608 141 228, iwwi@seznam.cz

18. 11.

MVP Praha (CACIB, CAC, CAJC, BOB), rozhodčí: RNDr. Maria Müllerová, CSc. (Miloslav Auterský)
ČKS, Sekretariát výstavy,U Pergamenky 3, 170 00 Praha7, tel.+fax: 266 722 235,www.kynologie.cz,vystava@kynologie.cz
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Svody dorostu a zkoušky chovnosti
14. 04.
14. 04.
21. 04.
15. 04.
22. 04.
28. 04.
13. 05.
7/2007
08. 08.
22. 09.
29. 09.
29. 09.
06. 10.
06. 10.
13. 10.
21. 10.
28. 10.

ÚP Praha; RNDr. Maria Müllerová,CSc.,Hlavní 133, 252 07 Štěchovice, tel.: 257 740 003, mariamullerovaboxeri@centrum.cz
ÚP Střední Čechy; Kristýna Mašatová, Novosibiřská 97, 190 16 Praha 9, tel.: 281 971 415
ÚP Hradec Králové; Josef Dolejš, Růžová 255, 533 45 Opatovice nad Labem, tel.: 466 941 256
ÚP Ostrava; Vladimíra Bratková, Podlesí 448, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí, tel.: 737 084 558, viviantal@seznam.cz
ÚP Plzeň; Karel Archman, Resslova 11, 301 35 Plzeň, mob.: 731 160 600, archman.k@email.cz
ÚP Rychvald; Alena Žarská, Garážní 364, 735 32 Rychvald, tel.: 596 546 100, moraviabox@quick.cz
ÚP Děčín; Lubomír Rais, Jiráskova 1137/1, 163 00 Praha 6, mob.: 603 979 570, L.Rais@seznam.cz
ÚP Český Krumlov; Jaroslava Vágnerová, Vltavská 13, 370 10 České Budějovice, mob.: 775 177 739,dioxan@seznam.cz
ÚP Louny; Miloslava Fialová, Dobroměřice 375, 440 01 Louny, mob.: 608 319 956, mila.fialova@centrum.cz
ÚP Hradec Králové; Josef Dolejš, Růžová 255, 533 45 Opatovice nad Labem, tel.: 466 941 256
ÚP Ostrava; Vladimíra Bratková, Podlesí 448, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, tel.: 737 084 558, viviantal@seznam.cz
ÚP Olomouc; Jaroslav Lysák, Kožušany-Tážaly 29, 783 75 Dub n. Morav., tel.: 585 961 856, jlsandow@volny.cz
ÚP Český Krumlov; Jaroslava Vágnerová, Vltavská 13, 370 10 České Budějovice, mob.: 775 177 739,dioxan@seznam.cz
ÚP Brno; Ing. Věra Jindrová, Rudé Armády 67, 683 01 Rousínov, tel.: 517 371 236, v.mlcochova@c-box.cz
ÚP Střední Čechy; Kristýna Mašatová, Novosibiřská 97, 190 16 Praha 9, tel.: 281 971 415
ÚP Praha; RNDr. Maria Müllerová CSc.,Hlavní 133, 252 07 Štěchovice, tel.: 257 740 003, mariamullerovaboxeri@centrum.cz
ÚP Staňkov; Jana Auterská, Poděbradova 29, 334 01 Přeštice, tel.: 377 983 155, jauterska@tiscali.cz

Bonitace
27. 05.
29. 09.

ÚP Praha; RNDr. Maria Müllerová,CSc.,Hlavní 133, 252 07 Štěchovice, tel.: 257 740 003, mariamullerovaboxeri@centrum.cz
ÚP Olomouc; Jaroslav Lysák, Kožušany-Tážaly 29, 783 75 Dub n. Morav., tel.: 585 961 856, jlsandow@volny.cz

24. 03.
05. 05.
7/2007
03. 08.
04. 08.
28. 09.
27. 10.
28. 10.

ÚP Olomouc; Jaroslav Lysák, Kožušany-Tážaly 29, 783 75 Dub n. Morav., tel.: 585 961 856, jlsandow@volny.cz
ÚP Plzeň; Karel Archman, Resslova 11, 301 35 Plzeň, mob.: 731 160 600
ÚP Český Krumlov; Jitka Šefčíková, Masarykovo nám 103, 379 01 Třeboň, mob.: 728 882 718, dioxan@seznam.cz
ÚP Louny; Miloslava Fialová, Dobroměřice 375, 440 01 Louny, mob.: 608 319 956, mila.fialova@centrum.cz
ÚP Děčín; Miroslav Roškota, Kostelní 69, 252 63 Roztoky u Prahy, mob.: 776 751 514, roskota@unicen.cz
ÚP Ostrava; Vladimíra Bratková, Podlesí 448, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, tel.: 737 084 558, viviantal@seznam.cz
ÚP Hradec Králové; Josef Dolejš, Růžová 255, 533 45 Opatovice nad Labem, tel.: 466 941 256
ÚP Staňkov; Jana Auterská, Poděbradova 29, 334 01 Přeštice, tel.: 377 983 155, jauterska@tiscali.cz

26. 08.

Stříbrný obojek, ÚP Staňkov
Jitka Baxová, Revoluční 365, 349 61 Kladruby u Stříbra, mob.: 608 205 250, jitka.baxova@tiscali.cz
MR BK ČR, Morava Cup – Memoriál Petra Sembola, ÚP Olomouc
Jiří Šimara, 664 31 Lelkovice 413, mob.: 732 449 750, jiri.simara@post.cz
Justitzův memoriál, ÚP Praha
Ing. Jiří Kneidl, Strážovská 19, 153 00 Praha 5, tel.: 257 911 221, jiri.kneidl@hygpraha.cz

Vytrvalostní zkoušky

Výběrové závody Boxerklubu ČR
15. 09.
20. 10.

Závody a soutěže Boxerklubu ČR
13. 10.

Závod boxerů, ÚP Plzeň, www.volny.cz/boxerplzen

Letní výcvikové tábory pořádané ÚP BK ČR
27. 06. - 07. 07.
ÚP Český Krumlov (LVT Žirovnická Jitřenka), Žirovnice
Kamila Mokrášová, Trocnovské nám. 123, 379 01 Třeboň, mob.: 602 668 850, kamila.mokrasova@seznam.cz
30. 06. - 07. 07.
ÚP Hradec Králové (ZKO Česká Skalice - Spyta)
Jana Žemličková, Čeperka 293, 533 45 Opatovice nad Labem, mob.: 723 741 088, jana.zemlickova@zs.ceperka.indos.cz
07. 07. - 14. 07.
ÚP Střední Čechy (Kařez-Podlesí, Zbiroh)
Zuzana Kopecká, Malešovská 1647, 190 16 Praha 9, tel.: 281 970 807, mob.: 606 691 329, zuzikopecka@seznam.cz
28. 07. - 11. 08.
ÚP Louny
Miloslava Fialová, Dobroměřice 375, 440 01 Louny, mob.: 608 319 956, mila.fialova@centrum.cz
29. 07. - 05. 08.
ÚP Děčín (Heřmaň u Písku)
Miroslav Roškota, Kostelní 69, 252 63 Roztoky u Prahy, mob.: 776 751 514, roskota@unicen.cz
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A k c e AT I B O X u v r o c e 2 0 0 7

ATIBOX IPO WM 2007

27. - 29. dubna 2007

Verona - Ronco all´ Adige / I

ATIBOX světová výstava 2007

02. a 03. června 2007
Salaš 137
Medjunarodni put
Čenej
Novi Sad, Srbsko
www.atibox2007.com

Novi Sad / SER
psi zlatí: Ivana Ilic/SER
psi žíhaní: Wilfried Nötlich/D
feny zlaté: Iwona Magdziarska/PL
feny žíhané: Joao Vasco Pocas/P
štěň. a veter.: Sergey Vanzha/RUS

ATIBOX FH WM 2007

03. a 04. listopadu 2007

Dánsko

ATIBOX – nová webová adresa: www.atibox-online.net

Chráněné termíny MVP + NVP v roce 2007 - vždy neděle
datum
10. – 11. 02.
21. – 22. 04.
28. – 29. 04.
19. – 20. 05.
23. – 24. 06.
01. – 02. 09.
06. – 07. 10.
17. – 18. 11.

místo
MVP Brno – P. Řehánek (A. Karban)
MVP České Budějovice – J. Suchý (M. Auterský)
MVP Praha – J. Dolejš (M. Auterský)
MVP Litoměřice – J. Suchý (RNDr. M. Müllerová)
MVP Brno – Ing. R. Fiala (RNDr. M. Müllerová)
MVP Mladá Boleslav – Ing. R. Fiala (A. Karban)
MVP České Budějovice – M. Auterský (RNDr. M. Müllerová)
MVP Praha (ČKS) – RNDr. M. Müllerová (M. Auterský)

datum
12. – 14. 01.
14. – 15. 04.
21. – 22. 07.
08. – 09. 09.

místo
NVP Olomouc (MSKS) – A. Karban (P. Řehánek)
NVP Ostrava (KJ ČR) – M. Auterský (RNDr. M. Müllerová)
NVP Mladá Boleslav (KJ ČR) – A. Karban (J. Suchý)
NVP Brno (ČMKJ a SKK) – RNDr. M. Müllerová (M. Auterský)

Další chráněné termíny: 20. 01., 27. 01. a 31. 03. 2007

VS na Mistrovství ČR IPO a WM IPO FCI + Mistrovství ČR IPO
http://www.kynologie.cz

Ostatní zahraniční akce v roce 2007

06. 05. 2007

VDH - Europasieger Zuchtschau Dortmund, Německo
skupina FCI II, www.zuchtschau.vdh.de/europasieger_2007
psi: Ursula Heidelberg/D, feny: Roland Bebber/D

10. 06. 2007

Evropská výstava psů Zagreb, Chorvatsko
dospělé třídy psů: Fabrizio Cenzi/I
dospělé třídy fen: Vibor Ježek/HR
třídy dorostu, mladých, veteránů: Samanta Kosinac Muhar/HR
http://www.hks.hr
Kupírovaní jedinci se v Chorvatsku mohou vystavovat.

14. -17. 06. 2007

World Dog Show Ciuad, Mexiko

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE 2/2007 – 25. května 2007
tj. datum, do kdy musí redakce Zpravodaje BK ČR obdržet příspěvky
(příspěvky doručené po tomto termínu budou zařazeny do následujícího čísla Zpravodaje).
Příspěvky a inzerci do Zpravodaje BK ČR zasílejte na adresu:
Tomáš Pfauser, Claudiusova 424, 377 01 Jindřichův Hradec II, tel.: 384 363 696, mob.: 777 679 105 nebo 721 656 455
e-mail: tompf@seznam.cz

TISK Zpravodaje BK ČR č. 89, 1/2007: RAIN Tiskárna s. r. o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 512, E-mail: rain@rain-tiskarna.cz, Webpage: http://www.rain-tiskarna.cz

Územní pobočky Boxerklubu České republiky
1

ÚP Praha

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Ing. Jiří Kneidl, Strážovská 19, 153 00 Praha 5 - Radotín, tel.: 257 911 221
- Renata Bezděkovská, Švédská 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 737 561 389
- Blanka Roškotová, Kostelní 69, 252 63 Roztoky u Prahy, tel.: 220 910 058
- Robert Fagoš, Ke Školce 200, 251 63 Strančice, tel.: 608 374 127
- RNDr. Maria Müllerová, CSc., Hlavní 133, 252 07 Štěchovice, tel.: 257 740 003

2

ÚP Střední Čechy

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Zdeněk Mifek, Mazancova 3053, 143 00 Praha 4, tel.: 241 764 185
- Alena Šefelínová, V Občanském domově 1551/2,140 00 Praha 4, tel.: 607 975 672
- Zuzana Kopecká, Malešovská 1647, 190 16 Praha 9, tel.: 281 970 807
- RNDr. Jana Chaloupková, Doubravčice 172, 282 01 Doubravčice, tel.: 739 053 999
- Kristýna Mašatová, Novosibřinská 97, 190 16 Praha 9, tel.: 281 971 415

3

ÚP Plzeň

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Jindřich Fojtík, Pod tratí 9, 322 02 Plzeň - Křimice, tel.: 377 822 907
- Ing. Světlana Auterská, Žižkova 670, 349 01 Stříbro, tel.: 374 622 049
- Ivana Bäumlová, Sokolovská 14, 323 14 Plzeň, tel.: 606 435 199
- Ing. Daniel Fojtík, 9. května 104, 330 11 Třemošná, tel.: 377 953 214
- Karel Archman, Resslova 11, 301 00 Plzeň 1, tel.: 731 160 600

4

ÚP Děčín

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Miroslav Roškota, Kostelní 69, 252 63 Roztoky u Prahy, tel.: 776 751 514
- Mgr. Veronika Topšová, Riegrova 638, 413 01 Roudnice n. Labem, tel.: 606 673 115
- Zdeňka Kotoučová, Chelčického 633, 411 17 Libochovice, tel.: 416 591 951
- Vilém Babička, Hrdlovská 9, 419 01 Duchcov, tel.: 417 834 324
- Lubomír Rais, Jiránkova 1137/1, 163 00 Praha 6, tel.: 776 743 521

5

ÚP Hradec Králové

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Josef Morávek, Svinišťany 4, 552 04 Chvalkovice v Čechách, tel.: 491 815 301
- Mgr. Martina Hirešová, Lédrova 934, 535 01 Přelouč, tel.: 604 687 601
- Jana Žemličková, Čeperka 293, 533 45 Opatovice nad Labem, 723 741 088
- Karel Novák, Žernov 119, 552 03 Česká Skalice, tel.: 491 452 733
- Josef Dolejš, Růžová 255, 533 45 Opatovice nad Labem, tel.: 466 941 256

6

ÚP Brno

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Ing. Petr Jahoda, Příční 693, 664 42 Modřice, tel.: 547 216 863
- Alena Vlhová, Koroužné 9, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 560 124
- Věra Mlčochová, Rudé Armády 67, 683 01 Rousínov, tel.: 517 371 236
- Tomáš Makovský, Nová čtvrť 471, 593 01 Bystřice n. Peršt., tel.: 566 550 988
- Ing. Věra Jindrová, Rudé Armády 67, 683 01 Rousínov, tel.: 517 371 236

7

ÚP Ostrava

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Bc. Martin Hartmann, Na Dvorku 1487, 735 32 Rychvald, tel.: 608 818 153
- Petr Joneš, U Hájenky 319/6, 748 01 Hlučín - Bobrovníky, tel.: 606 700 575
- Ing. Monika Hartmannová, Na Dvorku 1487, 735 32 Rychvald, tel.: 608 818 147
- Ing. Iveta Valášková, Dolní 1, 792 01 Bruntál, tel.: 737 009 420
- Vladimíra Bratková, Horní Bludovice 79, 739 37 Horní Bludovice, tel.: 737 084 558

8

ÚP Český Krumlov

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Jitka Šefčíková, Masarykovo nám. 103, 379 01 Třeboň, tel.: 384 723 740
- Jaroslava Vágnerová, Vltavská 13, 370 10 České Budějovice, tel.: 775 177 739
- Ing. Daniela Bílková, Vodní 16, 370 01 České Budějovice, tel.: 607 587 918
- Kamila Mokrášová, Trocnovské nám. 123, 379 01 Třeboň, tel.: 602 668 850
- Milena Kubová, Družstevní 24, 370 06 České Budějovice, tel.: 739 987 599

9

ÚP Staňkov

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Antonín Karban, Trnkova 332, 345 61 Staňkov, tel.: 379 492 418
- Jana Auterská, Poděbradova 29, 334 01 Přeštice, tel.: 377 983 155
- Josef Fikrle, Svatopluka Čecha 896, 334 01 Přeštice, tel.: 603 343 449
- Miroslav Oberdörfer, Poděbradova 29, 334 01 Přeštice, tel.: 377 983 155
- Jitka Baxová, Revoluční 365, 349 61 Kladruby u Stříbra, tel.: 608 205 250

10 ÚP Rychvald

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Arnošt Žarski, Garážní 364, 735 32 Rychvald, tel.: 596 546 100
- Bc. Kateřina Dudková, Petřvaldská 1211, 739 34 Šenov , tel.: 608 384 003
- Mgr. Zina Boldaňuková, Zahradní 707, 735 32 Rychvald, tel.: 596 546 454
- Dalibor Střižík, Smetanova 645, 747 41 Hradec nad Moravicí, tel.: 731 906 433
- Alena Žarská, Garážní 364, 735 32 Rychvald, tel.: 596 546 100

11 ÚP Louny

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Soňa Prachfeldová, Kostomlatská 58, 417 53 Světec, tel.: 417 825 167
- Petr Forman, Na Malé straně 167, 257 26 Divišov, tel.: 777 908 765
- Ivana Formanová, Na Malé straně 167, 257 26 Divišov, tel.: 608 141 228
- Kateřina Semelková, Nemocniční 1, 419 01 Duchcov, tel.: 606 883 067
- Miloslava Fialová, Dobroměřice 375, 440 01 Louny, tel.: 608 319 956

12 ÚP Olomouc

předseda
tajemník
hospodář
výcvikář
PCH

- Ing. Jarmila Orlitová, 742 35 Mankovice 98, tel.: 556 736 025
- Alena Lysáková, Kožušany-Tážaly 29, 783 75 Dub n. Morav., tel.:585 961 586
- Mgr. Romana Střížová, 664 31 Lelekovice 413, tel.: 737 609 473
- Jiří Šimara, 664 31 Lelekovice 413, tel.: 732 449 750
- Jaroslav Lysák, Kožušany-Tážaly 29, 783 75 Dub nad Moravou, tel.: 585 961 586

Kompletní seznam členů výboru všech územních poboček, doplněný o předsedy RK, e-mailové adresy a čísla
mobilních telefonů členů výboru naleznete na webových stránkách Boxerklubu ČR – http://www.boxerklub.cz
ZPRAVODAJ BOXERKLUBU ČR vychází čtyřikrát do roka a je vydáván výhradně pro členy Boxerklubu ČR.
Redakce: Tomáš Pfauser, Claudiusova 424, 377 01 Jindřichův Hradec II, CZ
Vydávání časopisu je povoleno Ministerstvem kultury ČR ev. č. E10903

