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ZPRÁVA HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE  

 

V předloňském i loňském roce byla situace pro pořádání kynologických akcí velmi nepříznivá z důvodu 
covidové nákazy a následného vládního opatření. Některé chovatelské a výcvikové akce byly odkládány 
nebo dokonce zrušeny. I přes tuto skutečnost se podařilo některým pobočkám uspořádat zkoušky 
chovností a bonitace, výběrové kvalifikační závody i zkoušky z výkonu. 

5. a 7.11.2021 proběhlo v ČR dokonce MS ve stopařině ATIBOX WM IGP-FH. Organizace tohoto 
vrcholového závodu se ujala ÚP Praha. Největší podíl na úspěšném zvládnutí hladkého průběhu 
mistrovství měli manželé Robert a Jana Fagošovi. 

Významné boxerkářské akce, které proběhly v letech 2020 a 2021 byly: 

28.9.2020 – VS Svatováclavský pohár v Hluboké nad Vltavou, který uspořádala ÚP jižní Čechy. 
V kategorii IGP-3 startovali tři psovodi. První místo obsadila Eliška Nedvědová (279 bodů), druhé místo 
Eliška Zbořilová (253 bodů) a třetí Ela Šveráková (239 bodů). Vloženou kategorii IGP-1, kde startovalo 
šest psovodů vyhrála Irena Tomandlová. Jen tato vítězka splnila bodový limit. 

3. a 4.10.2020 uspořádala ÚP Praha MR VS Justitzův memoriál. Mistrem republiky se stal Robert Fagoš 
se ziskem 274 bodů a titulem CACT. V této kategorii startovalo 7 psovodů. Ve vložených kategoriích 
IGP-1 a IGP-2 startovalo celkem pět boxerkářů, ale bohužel se nikomu z nich nepovedlo splnit 
zkouškový bodový limit. 

10.10.2020 proběhla v Otěšicích VS Stříbrný obojek ve výkonu boxerů a MR stopařů. V mistrovské 
kategorii IGP-3 startovalo 5 psovodů, ale bohužel ani jeden ze soutěžících nesplnil bodový limit. MR 
stopařů proběhlo ve třech kategoriích. IFH-V vyhrála Zdena Sojková s 93 body, druhé místo obsadila 
Michaela Martinů ( 92 bodů). Kategorii IFH-1 vyhrála Ivana Landovská ( 75 bodů). V kategorii IFH-2 
startoval pouze jeden psovod, ale bez splněného limitu. 

28.9.2021 – VS a MR Svatováclavský pohár byl další významnou akcí v loňském roce. Organizace se 
ujala ÚP Jižní Čechy. Akce proběhla na fotbalovém stadionu v Dubenci u Hluboké nad Vltavou. 
Mistrovskou kategorii IGP-3 vyhrála Kateřina Racková s 265 body a získala titul Mistra republiky ve 
výkonu boxerů pro rok 2021. Druhé místo obsadila Kateřina Semelková s 243 body. Celkem v této 
kategorii startovalo šest psovodů, ale ostatním se nepodařilo splnit bodový limit, ani psovodům ve 
vložených kategoriích IGP-1 a IGP-2. Soutěž byla organizačně velmi dobře zvládnuta a prostředí 
fotbalového stadionu mělo odpovídající úroveň. 

2.10.2021 se konala VS Justitzův memoriál, kterou uspořádala ÚP Praha. Tato soutěž je organizována 
pro více plemen ( převážně rotwailer, dobrman a boxer). Vyhodnocuje se celkové pořadí a také pořadí 
jednotlivých plemen. V mistrovské kategorii IGP-3 závodilo celkem 17 psovodů, z toho 3 boxerkáři. 
V celkovém pořadí všech plemen obsadil druhé místo se svým boxerem Robert Fagoš, který získal 271 
bodů a tituly CACIT a CACT. Naši další boxerkáři, kteří závodili v mistrovské kategorii byly Klára Hronová 
a Jitka Baxová. Obsadili 5. a 7. místo. 

23.10.2021 proběhla VS Stříbrný obojek a MR stopařů pro plemeno boxer. Tuto soutěž jako 
každoročně uspořádala ÚP Staňkov v Otěšicích, kde je dostatek vyhovujících terénů pro pachové práce. 
V mistrovské kategorii IGP-3 startovali dva psovodi. Vítězem Stříbrného obojku se stal Václav Karban 



s 252 body. Ve vložených kategoriích IGP-1 a IGP-2 se žádnému ze soutěžících nepovedlo splnit bodový 
limit. MR stopařů dle kategorie IFH-2 vyhrála Jitka Baxová s 87 body. 

Účastníci výběrových soutěží, kteří splnili bodové limity a podmínky pro účast na MS ve výkonu boxerů 
ATIBOX WM se mohli v roce 2021 zúčastnit všestranného a stopařského MS. Všestranný ATIBOX WM-
IGP 2021 uspořádal polský boxerklub 6. až 8.srpna 2021 ve městě Wroclawi. Naší republiku 
reprezentovalo celkem 6 psovodů, z nichž tři stáli na stupních vítězů. Třetí místo obsadila Kateřina 
Racková (252 bodů), druhé místo patřilo Robertu Fagošovi (257 bodů) a Mistryní světa se stala Klára 
Hronová se psem Nazgul z Ringu s 267 body. 

Stopařský ATIBOX WM-IFH se konal 5. až 7. listopadu 2021 v Čechách nedaleko Prahy, jak jsem se již 
zmínil na začátku článku. Stopařské mistrovství proběhlo ve třech kategoriích, IFH-2 IFH-1 a IFH-V. Titul 
Mistra světa získala švédská závodnice Jilll Melström s 92 body. Druhé a třetí místo patřilo Čechům – 
Ivě Čadinové s 90 body a Vendule Zemanové s 82 body. Ve vložené kategorii IFH-1 se žádnému ze dvou 
startujících nepodařilo získat bodový limit. V kategorii IFH-V obsadili první a druhé místo opět Češky 
Hana Ryantová s 89 body a Michaela Martinů s 80 body. 

Všem těmto psovodům bych chtěl poděkovat za reprezentaci BK ČR a dosažené výsledky a popřát 
hodně úspěchů v další kynologické činnosti. I když jsme na mistrovstvích světa dosáhli velmi pěkných 
výsledků, nemohu se zbavit dojmu, že pracovní vlohy našich boxerů upadají. O tom mě přesvědčily 
výsledky VS, kde více než polovina startujících nemá splněné zkouškové bodové limity. Mám pocit, že 
také ubývá počet chovných jedinců, kde by byl předpoklad typických povah a pracovních vloh. Doposud 
je boxer pracovní plemeno a rád bych, aby tomu tak bylo i v budoucnu.  

Věřím, že i nově zvolený výbor BK ČR bude mít zájem a snahu boxera nejen udržet v pracovních 
plemenech, ale že se bude snažit jeho typickou povahu a pracovní vlohy ještě výše pozvednout . 
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