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Zpráva úst ředního poradce chovu BK ČR 
 
 
 
Vážení přátelé, 
zdravím všechny přítomné delegáty a hosty dnešní konference. 
 
     Než přejdu ke zprávě o chovu za uplynulé období, chtěl bych zde poděkovat 
za spolupráci všem poradcům chovu a všem chovatelům, kteří se chovají slušně 
a korektně k nastaveným pravidlům a řádům Boxerklubu ČR. Jak jistě všichni dobře 
víte, prodělali jsme určité období, kdy se k sobě ne všichni chovali slušně a korektně. 
Nechci  tyto záležitosti rozvádět a jsem vcelku rád, že se ve značné míře tato situace 
zklidnila. Převážná většina z nás má naše plemeno jako koníčka a podle toho 
bychom se měli chovat. 
 
V uplynulém období se provedly určité změny v našem řádu PODMÍNKY CHOVU 
PLEMENE NĚMECKÝ BOXER V ČR, mezi jinými v článku 2 specifické části týkající 
se výjimek, cituji: V případě zahrani čního krytí nebudou-li spln ěny veškeré 
podmínky stanovené Chovatelským řádem Boxerklubu ČR, může výjimku po 
konzultaci s p říslušným poradcem chovu povolit pouze hlavní poradc e chovu.  
Možná, že se na mne zlobí někteří chovatelé i poradci, kterým jsem výjimku 
nepovolil. Na vysvětlenou - v počátku změny tohoto ustanovení jsem povolil několik 
výjimek, ale později mne od tohoto odradila dle mého názoru nekorektnost některých 
chovatelů. Nejen, že obcházeli své poradce, ale žádali výjimky na psy, kteří sice mají 
zahraničního majitele nebo spolumajitele, ale jsou dlouhodobě nebo trvale na území 
České republiky v držení našich chovatelů. Možná se mnou mnozí nesouhlasí, ale 
dle mého názoru toto odporuje našemu chovatelskému řádu. Cituji z chov.řádu 
článku 2: Chovní jedinci zap ůjčení nebo prodaní do České republiky musí splnit 
Chovatelskou zkoušku nebo Bonitaci nejpozd ěji do šesti m ěsíců po zapsání do 
plemenné knihy ČKS, nebo do šesti m ěsíců od prvního krytí v České republice, 
a musí spl ňovat veškeré podmínky chovatelského řádu Boxerklubu ČR. Mnozí 
chovatelé žádali výjimky i na psy, kteří nejsou a nikdy nebyli v zahraničí. Bylo toho 
tak velké množství, že tato situace pomalu hraničila se zrušením některých pasáží 
v našem chovatelském řádu. 
 
     Myslím si, že se boxer bude nadále chtít udržet mezi plemeny pracovními se 
zaměřením na služební kynologii, a proto by si měl nadále držet svůj vysoký 
standard jak ve výkonu, tak v exteriéru, což určuje i náš chovatelský řád, a nehledat 
všelijaké kličky, jak tento řád obejít. Než přejdu k přehledu chovu za uplynulé období, 
chci ještě jednou všem poděkovat za spolupráci a popřát mnoho úspěchů v další 
činnosti a chovu boxera, hodně klidnou a konstruktivní práci novému výboru. 

 
 
 
 

Karel Archman 
ústřední poradce chovu Boxerklubu ČR 

 
 
 



Přehled krytí  2011 BOXERKLUB České republiky.  
 
 

USKUTEČNĚNÝCH 
KRYTÍ 

 119 

Krycích psů  63 
   
Nezabřezlých fen  2 
Úhyn celého vrhu  0 
   

Narozených štěňat:  Psů 392 Fen 351 celkem 
743 

Zapsaných štěňat:  Psů 300  / Fen 281 celkem 
581 

 Barva zlatá 261 
 Barva žíhaná 262 
 Barva bílá 58 
 Nevybarvené 3.víčko 58 bílých šť/41 standard. šť. 

 Nesestouplá varlata 
v 7.týdnu 

45 

   
Ostatní údaje Mrtvě narozeno 71 
 Utraceno 17 
 Uhynulo 74 
 Bílá štěňata narozeno 73 
 Rozštěpy                      14 
 Kýly 9 
 Zalomený ocásek 10 
   
   
 
Porovnání narození a zapsání počtu štěňat 
Rok 2009,  vrhů – 113,  narozeno – 644 štěňat,  zapsáno – 529 štěňat 
Rok 2010, vrhů – 103,  narozeno – 580 štěňat,  zapsáno – 453 štěňat 
Rok 2011, vrhů – 119,  narozeno – 743 štěňat,  zapsáno – 581 štěňat 
 
 
 
 
 
Zkoušky chovnosti-výb ěrové bonitace - 2011  
 
Zkouška chovnosti: 17 
Předvedeno  - 117 boxerů 
 
Výběrová bonitace – 2 
Předvedeno – 13  boxerů 


