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Zpráva hlavního výcviká ře BK ČR 
 
 
 
Zpráva o výcviku za uplynulé volební období 
 
Vzhledem k tomu, že volební období je tříleté, budu se snažit Vás seznámit ve své 
zprávě jen s podstatnými a důležitými body. Roční zprávy jsem přednesl 
na plenárních zasedáních a následně bylo vše podrobně zveřejněno v našem 
časopisu Zpravodaj BK ČR. Zde se mohli všichni ti, které to zajímá, dočíst o všech 
významných výcvikových akcích se všemi detaily, jako jsou místo konání, výsledkové 
listiny a náležitá fotodokumentace. 
 
Chtěl bych ve své zprávě poděkovat paní Marcele Lukešové za prefektní vedení 
Zpravodaje a za to, že má s námi, hlavně členy výboru, od kterých se očekává 
nejvíce příspěvků k zveřejnění trpělivost a pochopení. Někdy opravdu nelze dodat 
včas do oficiální uzávěrky články z akcí, výsledkové listiny, fotky a jiné materiály. 
Paní Lukešová si vždy pro nás opozdilce ponechává rezervu a přesto, že s tím má 
více práce, příspěvky zveřejní. Ještě jednou jí za tento přístup děkuji. 
  
Jak jsem Vám slíbil v úvodu, budu se snažit Vás informovat o nejvýznamnějších 
výcvikových akcích a připomenu úspěšná umístění našich reprezentantů. Jako první 
bych chtěl připomenout nejvýraznější úspěch našeho člena pana Roberta Fagoše, 
který se svým psem Joshua z Ringu získal pro český BK titul mistra světa ve výkonu 
na ATIBOXu 2009, který pořádal BK SR. 
 
V roce 2010 proběhl ATIBOX WM IPO v Maďarsku a o rok později jsme se zúčastnili 
ATIBOXu v Rakousku. Naše výprava patřila vždy k nejpočetnějším spolu 
s reprezentanty německého BK. Naši reprezentanti nastupovali v kvalitním 
jednotném oblečení, které sponzorsky zajišťuje předseda BK R. Fiala. Nejen, 
že naše výprava patří k nejpočetnějším, ale i výkonnostné se řadí mezi favority 
mistrovství. Především v nižších kategoriích jsme získávali vavříny. Na loňském 
ATIBOXu jsme vyhráli kategorii IPO 1 zásluhou pana Vlčka a pana Berana, který 
vyhrál kategorii IPO 2. 
 
Za to, že patříme ve výkonu k ATIBOXové světové špičce, vděčíme našim členům, 
kteří mají výcvik boxera jako prvořadou činnost a koníčka, v dnešních podmínkách 
opravdu velkého koně. Jsou to psovodi, kteří tvoří dlouhá léta kádr reprezentace a 
mají svými psy kvalitní výkony a vím, že se na ně mohu spolehnout a dotáhnou 
svého boxera od vložených kategorií až na vrchol výkonu IPO3. Jsou to psovodi, 
kteří nás již v minulosti reprezentovali a zvykli jsme si, že téměř každoročně 
se vraceli z ATIBOXU se špičkovým umístěním, kterého dosahovali díky svým 
kvalitním výkonům. Chtěl bych především poděkovat za výcvikovou činnost 
a reprezentaci BK paní Jitce Baxové, Elišce Nedvědové, Míše Martinů, Zdeně 
Sojkové, panu Ladislavu Žáčkovi, Mírovi Oberdorferovi, Robertu Fagošovi a stále 
aktivní legendě Vaškovi Karbanovi. 
 
I na stopařském ATIBOXU se naši psovodi umísťují na předních místech. V loňském 
roce dosáhli naši reprezentanti výrazného úspěchu. Paní Adriana Habertová se 
psem a fenou z vlastního chovu vyhrála vloženou kategorii Stufe I a v kategorii Stufe 
II obsadila 2. místo. Nejcenější umístění vybojovala pro český BK paní Zdeňka 



Sojková, která se svou fenou Quartou z Ringu v mistrovské kategorii FH obsadila 2. 
místo a získala titul vícemistr světa. 
 
Chtěl bych zdůraznit, že hlavní podíl na úspěších naší reprezentace mají samotní 
psovodi, kteří věnují výcviku boxera téměř všechen volný čas a v neposlední řadě 
i nemalé finanční náklady spojené s výcvikem, které se každoročně zvyšují. 
 
BK ČR se snaží dle možností reprezentantům ulehčit jejich záslužnou činnost. 
Dle finanční situace v BK a zachování vyrovnaného rozpočtu jsme poslední roky byli 
schopni reprezentantům zaplatit jen startovné a jak jsem již ve zprávě uvedl, zajistit 
jednotné oblečení. Výcvikář BK jako každoročně zorganizuje v Dobřanech 
soustředění před ATIBOXem, kde se projednávají i organizační záležitosti účasti 
na mistrovství. Tato akce je sponzorsky financována za pomoci místních kynologů. 
BK ČR hradí pouze částku za pronájem kynologickémo cvičiště a poplatek 
za figuranta. Ostatní výdaje si musí startující hradit sami.  
 
Převážná většina členských zemí ATIBOXu vyslovila přání uskutečnit mistrovství 
světa ve výkonu ATIBOX WM IPO v závěru roku jako vyvrcholení výcvikové sezóny. 
Z tohoto důvodu byly upraveny podmínky pro účast na této akci. ČKS si bohužel 
vymínila dvoustupňový výběr reprezentantů, což obnáší účast na minimálně dvou 
výběrových závodech. Tento systém výběru je podmínkou ČKS pro uvolnění dotací 
pro BK ČR. Závody, které patří mezi výběrové jsou Justitzův Memoriál a Stříbrný 
obojek. Jako 3. výběrový závod byl schválen Svatováclavský Pohár, který se koná 
koncem září. Ten probíhá po uzávěrce na ATIBOX, proto se výsledky z této 
výběrové soutěže započítávají do dalšího roku. Tento systém výběru má tu výhodu, 
že mezi akcemi je dostatečná časová rezerva. Proto mají zájemci o reprezentaci 
dostatek času i prostoru se alespoň 2 soutěží zúčastnit, i když musí řešit různé 
situace, jako jsou třeba porod feny, nemoc psa, popřípadě docvičení některého 
z oddílů zkušebního řádu apod.  
 
Také bych chtěl poděkovat všem pobočkám, které rozvíjejí pracvní vlohy psa tím, 
že pořádají závody podle národního zkušebního řádu a výcvikové tábory. Například 
brněnská pobočka vloni zorganizovala již 3. ročník Horáckého závodu a plzeňská 
pobočka uskutečnila Klubový závod boxerů. Obě tyto soutěže se pomalu stávají 
tradicí. 
 
Také příprava psa na výstavy, zkoušky chovnosti, bonitaci a vytrvalostní zkoušku 
je prospěšná a záslužná činnost, která rozvíjí vrozenou povahu a pracovní vlohy 
boxera. Na těchto aktivitách se podílejí bez rozdílu všechy územní pobočky BK ČR. 
 
Na závěr své zprávy bych chtěl všem členům BK ČR popřát hodně výstavních 
a výcvikových úspěchů. Jsem velmi rád, že ti, kteří si pořídili štěně boxera jako 
pracovního psa, se dle svých možností snaží rozvíjet jeho pracovní vlohy, jak na poli 
záchranářském, tak i stopařském nebo všestranném. I když někteří členové nesplní 
předepsané zkoušky dle zkušebních řádů, které jsou čím dál tím náročnější, odvádí 
velice záslužnou činnost pro chov a vývoj boxera v ČR a já jim za tuto práci děkuji 
a věřím, že ji ocení  i příští generace boxerkářů. 
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