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Pﬁátelsk˘ rodinn˘ pes s pomaãkan˘m obliãejem

Pﬁátelská
povaha
a ‰arm jsou
vlastnosti,
které
z boxera ãiní
pﬁíjemného
rodinného psa

Německý boxer
Boxeﬁi patﬁí jiÏ nûkolik desetiletí mezi nejoblíbenûj‰í
plemena psÛ vÛbec. Tito inteligentní psi zÛstávají
po cel˘ Ïivot hraví jako dûti, ale pﬁitom potﬁebují,
abychom je brali váÏnû. Mají velké kouzlo osobnosti,
jedineãnou mimiku a mimoﬁádnû pﬁátelskou povahou.

V

elká obliba boxerÛ není náhodná.
Navazují na stﬁedovûké lovce divoãákÛ a medvûdÛ a je pro nû
charakteristická sebevûdomá a vyrovnaná povaha. To v kombinaci s vyrovna-

Srdce chovatele pﬁetéká:
malá ‰tûÀata boxerÛ

n˘m temperamentem vytváﬁí dobré
pﬁedpoklady bezproblémového a pﬁíjemného rodinného psa. Boxeﬁi se
osvûdãili nejen jako jako spoleãen‰tí psi,
ale také coby obranáﬁi a pracovní psi.
Jsou v‰estrannû pouÏitelní a milovníkÛm plemene splní snad kaÏdé pﬁání.
V chovu boxerÛ se klade velk˘ dÛraz na
vyrovnanost, sebevûdomí a stﬁední temperament. Díky tûmto pﬁíjemn˘m vlastnostem jsou boxeﬁi pﬁedurãeni k harmonickému souÏití s lidmi v moderní
spoleãnosti. Své majitele dokáÏou potû‰it
na mnoho zpÛsobÛ: jako rodinní psi, psi
vhodní ke kynologick˘m sportÛm, i pﬁi
v˘konu sluÏby...
Jsou to pﬁátel‰tí psi se zmuchlan˘m obliãejem, kteﬁí se do kaÏdé ãinnosti pou‰tûjí
s vervou a nad‰ením. Jejich v˘konnost je
pozoruhodná. Proto není divu, Ïe se
v chovu v posledních letech neprosadily
Ïádné fenotypické ani povahové zmûny.
Lidé mají rádi boxery takové, jací jsou.

nost sami vyÏadují. Dovedou se vyÏít
napﬁíklad jako prÛvodci bûÏcÛ pro zdraví nebo cyklistÛ na vyjíÏìkách. Ideálním
doplÀkovou aktivitou jsou také míãové
hry a aportování. Obû tyto ãinnosti
mohou obohatit procházku a zv˘‰it
intenzitu pohybu psa. I jezdci na koních
s sebou boxery rádi brávají na vyjíÏìky.
Tito v‰estranní psi bez obtíÏí vydrÏí provázet jezdce i na dlouh˘ch vyjíÏìkách.
Jen nesmí b˘t moc horko. A na jejich
kondici je tﬁeba pracovat postupnû.
Dokud je pes je‰tû mlad˘ a roste, nesmí
tûlesná námaha pﬁekroãit rozumné meze.
V opaãném pﬁípadû by mohlo dojít k pﬁetûÏování kostí, vazÛ a ‰lach a to i s trval˘mi následky.
V letních mûsících se jako vhodn˘ trénink nabízí plavání. Pﬁi plavání se mohou vydovádût i mladí psi, aniÏ by se
jejich pohybov˘ aparát pﬁetûÏoval a po‰kozoval. Dobrou moÏností tréninku
jsou ale i docela normální procházky
a lehká sportovnû zamûﬁená ãinnost.
Jakmile pes dospûje, zpravidla nic nebrání intenzivnûj‰ímu tréninku. To ov‰em
platí jen o zdrav˘ch psech.

RADOST Z POHYBU
Je‰tû jedna vlastnost plemene je charakteristická: boxeﬁi nejsou Ïádní peciválové. Rádi se pohybují a rÛznorodou ãin-

Boxery je tﬁeba vychovávat
s láskyplnou dÛsledností
SVùT PSÒ 12/06
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ZDRAVÍ?

Standard krátce

â. STANDARDU FCI: 144
KLASIFIKACE FCI: Skupina 2
ZEMù PÒVODU: Nûmecko
CELKOV¯ VZHLED: Stﬁednû velk˘
hladkosrst˘ robustní pes s krátkou
kvadratickou stavbou tûla a siln˘mi
kostmi. Disponuje such˘m silnû
vyvinut˘m svalstvem, které plasticky
vystupuje. Jeho pohyb je ãil˘, pln˘
síly a u‰lechtilosti. Boxer nikdy
nesmí pÛsobit nemotornû, neohrabanû
ani tûÏkopádnû, nesmí b˘t pﬁíli‰
huben˘ ani pÛsobit dojmem chrta.
POVAHA: Pevn˘ch nervÛ,
klidná, vyrovnaná, sebevûdomá,
oddaná, vûrná, ostraÏitá.
TRUP: Kvadratick˘; rovn˘, ‰irok˘
a silnû osvalen˘ hﬁbet; hrudník hlubok˘
a zasahující aÏ k loktÛm; dobﬁe klenutá
Ïebra dosahující daleko dozadu.
VELIKOST: kohoutková v˘‰ka
psÛ 57 aÏ 63 cm; fen 53 aÏ 59 cm.
HMOTNOST: Psi pﬁes 30 kg;
feny více neÏ cca 25 kg
HLAVA: Hlava je posazená na oblém,
silném, svalnatém a suchém krku.
LEBKA: ·tíhlé hranaté
temeno; lehce klenuté.
NOS: ·irok˘, ãern˘, velmi
lehce vyhrnut˘, ‰iroké nozdry.
SKUS: Dolní ãelist pﬁesahuje horní ãelist
a je lehce ohnuta smûrem nahoru. Chrup
je siln˘ a zdrav˘. ·piãáky jsou postaveny
‰iroko od sebe a jsou dobré velikosti.
OâI: Tmavé, nejsou pﬁíli‰ malé ani
vystupující ãi zapadlé. Jejich v˘raz
vyjadﬁuje energii a inteligenci.
Oãní víãka musí b˘t tmavá.
U·I: U‰i se nesmûjí kupírovat. Jsou
pﬁimûﬁené velikosti, spí‰e men‰í a na
omak tenké. JestliÏe pes zpozorní, spadají
u‰i smûrem dopﬁedu s v˘raznou vráskou.
OCAS: V ﬁadû zemí se ocas nesmí
kupírovat. Ocas je nasazen spí‰e v˘‰.
OSRSTùNÍ: Krátké, tvrdé,
pﬁiléhající, lesklé.
BARVA: Îlutá (svûtle Ïlutá aÏ tmavá
jelení ãerveÀ) nebo Ïíhaná; ãerná
maska; bílé odznaky by se nemûly
zcela zatracovat, protoÏe dokáÏou
b˘t velmi pÛvabné.
PRÒMùRN¯ VùK: 9 aÏ 12 let
KONTAKT: Boxer klub âR,
www.boxerklub. cz

Co se vlastnû dá ﬁíci o zdraví boxerÛ? Plemeno mÛÏeme povaÏovat za relativnû
zdravé, problémy jako napﬁíklad dysplazie kyãelního kloubu, které se mohou
vyskytnout u v‰ech vût‰ích plemen psÛ,
jsou jiÏ více neÏ 30 let úspû‰nû potlaãovány. V budoucnosti by mûly b˘t sledovány chovatelské hodnoty z hlediska
kryptorchismu (varlata se nenacházejí
zcela v ‰ourku), spondylózy páteﬁe a vrozen˘ch onemocnûní srdce. ProtoÏe nejnovûj‰í v˘sledky v˘zkumÛ ukazují, Ïe
kryptorchismus je ze ãtyﬁiceti procent
dûdiãn˘ (to je dvojnásobek dûdiãnosti
dysplazie kyãelního kloubu), existují
dobré vyhlídky na chovatelské potlaãení
tohoto defektu.

POSLU·NÍ A NENÁROâNÍ
Dal‰í kladn˘ bod: v˘cvik boxerÛ se obecnû povaÏuje za pomûrnû snadn˘. Boxeﬁi
mají vrozenou ochotu podﬁizovat se
a b˘vají také mimoﬁádnû uãenliví a poslu‰ní. Základní kameny úspû‰né v˘chovy
musí b˘t poloÏeny jiÏ u mal˘ch ‰tûÀat. Je
velmi dÛleÏité cílenû podporovat jejich
hravost. To je dobr˘m základem v˘chovy
spoleãenského psa, kter˘ má b˘t sebejist˘
a za bûÏného provozu rodiny bezproblémov˘. Dobﬁe socializované ‰tûnû se jako
dospûl˘ pes dokáÏe lépe vyrovnat se Ïivotem. Chcete-li s boxerem dosáhnout pﬁi
v˘chovû sv˘ch cílÛ, buìte láskyplnû dÛslední. K odkázání tohoto citlivého psa
do patﬁiãn˘ch mezí zpravidla postaãí
zmûnûná intonace ve chvíli, kdy uÏ opravdu pﬁekroãí pﬁípustnou mez. Nikdy
bychom se nemûli nechat strhnout ke
zbyteãné tvrdosti, nemá to smysl. Jistou
tvrdohlavost, která se u boxerÛ nûkdy
projevuje, lze pﬁekonat jedinû empatií
a nápadit˘m pﬁístupem.
Pro boxera jako rodinného psa hovoﬁí
také jeho nízké nároky na péãi. Péãe
o krátkou, tvrdou a pﬁiléhavou srst je
opravdu snadná. Majitel jednodu‰e otﬁe
svému boxerovi srst jelenicí a jeho srst se
hned skvûle leskne. U‰i boxerÛ je tﬁeba
jednou t˘dnû vytírat mûkkou látkou.
K ãi‰tûní u‰í nikdy nepouÏívejte vatové
tyãinky, protoÏe pﬁi tom mÛÏe dojít
k poranûní ucha. Neãistoty a ztuhl˘
sekret v okolí oãí lze opatrnû odstranit
vlhkou látkou. Pravidelné ãi‰tûní zubÛ je
dobrou prevencí vzniku zubního kamene.

I kdyÏ je to boxer ostraÏit˘ pes,
nikdy ne‰tûká bezdÛvodnû

tohoto oblíbeného rodinného psa pocházeli z chovÛ nekompromisnû zamûﬁen˘ch
na v˘kon. Slabí a nemocní jedinci v nûm
nemûli ‰anci na pﬁeÏití.
Silné psy se ‰irok˘m ãenichem prokazatelnû chovali jiÏ staﬁí Keltové. Tito
odváÏní psi se pouÏívali k lovu divok˘ch
prasat a medvûdÛ. Li‰ili se od sebe velikostí podle toho, k jakému úãelu byli
lovecky vyuÏíváni.
Ve stﬁední Evropû se v minul˘ch staletích
rozli‰ovaly pﬁedev‰ím dva rázy tûchto
psÛ: velk˘ b˘kohryz (také gdaÀsk˘ b˘kohryz) a mal˘ b˘kohryz (brabantsk˘ b˘kohryz). Pojem b˘kohryz vychází z kruté
lidové zábavy, ke které se ãasto zneuÏívali silní a mohutní psi. I pﬁes rÛzné velikosti vykazovaly oba rázy urãité spoleãné
rysy: Barva jejich srsti byla vÏdy jednobarevná Ïlutá nebo Ïíhaná, nikdy s bílou
kresbou. Oba rázy mûly zkrácen˘ ãenich.
Zatímco gdaÀsk˘ b˘kohryz byl nejãastûji
k vidûní v severním Nûmecku a v Polsku,
kde se tito psi pouÏívali k lovu velké zvûﬁe, brabantsk˘ b˘kohryz se tû‰il velké

HISTORIE PLEMENE
V poslední dobû se chovatelé u psÛ ve
vût‰í míﬁe zamûﬁují na pevné zdraví. To
boxery znovu pﬁibliÏuje k v˘konnosti
a robustnosti jejich pﬁedkÛ. PﬁechÛdci
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Název boxer se objevil
poprvé kolem roku 1860
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Málokdo
dokáÏe
odolat
dojímavé
mimice
boxerÛ

oblibû pﬁedev‰ím na severním okraji Alp.
V lesnat˘ch oblastech se lidé odnepamûti
vá‰nivû vûnovali lovu divoãákÛ a dovedli
ocenit obratné a silné psy, kteﬁí jim stáli
po boku. Tento men‰í typ gdaÀského
b˘kohryza se povaÏuje za pﬁímého pﬁedka nûmeckého boxera.

pánové Roberth, Höppner a König
Boxer Klub. Mûli plné ruce práce, aby
dokázali vytvoﬁit ãistokrevn˘ chov z velmi rozdíln˘ch rázÛ, které byly známy
pod jednotn˘m názvem boxer.

K podstatnému zlep‰ení typu pomohl
boxerovi velk˘ vliv anglického buldoka.
TﬁebaÏe jiÏ v roce zaloÏení klubu bylo
vystaveno celkem 50 boxerÛ a mÛÏeme
tak hovoﬁit o ‰iroké chovné základnû, zdá

Foto Minerva

JAK SE BOXER STAL BOXEREM
První písemné zmínky o pﬁedcích boxerÛ
obsahuje Flemmingova kniha Dokonal˘
nûmeck˘ lovec, která byla vydána v 18.
století. Autor v ní popisuje dogovité psy
a typ b˘kohryzÛ. Název boxer se ov‰em
objevuje aÏ ve druhé polovinû 19. století. V této souvislosti je tﬁeba zmínit se
o chovatelích Roberthovi, Höppnerovi
a Königovi, kteﬁí se cílenû vûnovali ãistokrevnému chovu boxerÛ v Mnichovû.
První boxeﬁi byli pﬁedvedeni na v˘stavû
v St. Bernhard Schau v Mnichovû v roce
1895 a to v pokusné tﬁídû. První cenu si
odnesl Mühlbauer’s Flocki a pozdûji se
stal prvním boxerem zapsan˘m do plemenné knihy. Ve stejném roce zaloÏili
SVùT PSÒ 12/06
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typu hlavy; Mirzel 44, ãervenoÏlutá fena,
a Meta von der Passage 30, skvrnitá fena.
Základem chovu boxerÛ byl chovatelsk˘
program postaven˘ na tûchto ãtyﬁech zvíﬁatech a jejich potomstvu. V roce 1904
vydal nûmeck˘ Boxer Klub e.V. první plemennou knihu. Do plemenné knihy mohli b˘t zapsáni v‰ichni boxeﬁi, kteﬁí dosáhli
hodnocení LE (lobenswerte Erscheinung
– chvályhodn˘ vzhled). První standard
plemene byl sepsán v roce 1905. Oficiální
uznání plemene jako sluÏebního psa
následovalo v roce 1924.

MODERNÍ RODINN¯ PES

se, Ïe celé plemeno nûmeck˘ boxer je
zaloÏeno pﬁedev‰ím na ãtyﬁech psech.
Jsou to Wotan 46, Ïíhan˘ pes, jehoÏ ‰pat-

ná pánevní konãetina byla vyváÏena
typickou hlavou; Flock St. Salvator 14,
Ïlut˘ pes dobré stavby tûla, ale ‰patného

Od té doby odvedli chovatelé velk˘ kus
práce. Právem lze tvrdit, Ïe boxer dnes
patﬁí mezi nejoblíbenûj‰í plemena. Mladí
i star‰í lidé a také rodiny s dûtmi dovedou
ocenit pﬁíjemnou a vlídnou povahu
boxerÛ. Kvality boxerÛ coby nekomplikovan˘ch rodinn˘ch spoleãníkÛ zvy‰uje
i fakt, Ïe tito veselí psi se zmaãkanou tváﬁí ‰tûkají jen v pﬁípadû, kdy je k tomu
opravdu dÛvod. Takﬁka "nebezpeãná" je
srdceryvná mimika boxerÛ. Prakticky Ïádn˘ milovník psÛ jim nedokáÏe odolat,
a tak tuto okouzlující zbraÀ boxeﬁi cílenû
Met
nasazují, aby si prosadili svou.

I NZERCE

PRAGOBEST 2006
V sobotu 21.10. 2006
probûhla v hotelu Pyramida
v Praze na‰e jediná soutûÏ
ve stﬁíhání a úpravû psÛ.
Organizátorem tohoto
mezinárodního klání psích
kadeﬁníkÛ byla jako jiÏ tradiãnû
firma D-Import, která letos
uvítala témûﬁ 40 soutûÏících
z âeské republiky, Rakouska,
Belgie, Holandska, Itálie,
Chorvatska a ·panûlska.
Ti byli rozdûleni do
následujících kategorií:
pudl, teriér - kníraã,
‰panûl – setr a ostatní.
Dopoledne pﬁi‰lo na ﬁadu
trimování teriérÛ a kníraãÛ
(z na‰ich startovala Hana
Marcineková se skotsk˘m
teriérem a Vladimíra Divi‰ová
s kníraãem ) a zároveÀ stﬁíhání
psÛ z kategorie ostatní. V této
kategorii startovalo nejvíce
ãesk˘ch zástupkyÀ, 5
z celkového poãtu 9 ãesk˘ch
pﬁihlá‰en˘ch stﬁihaãek
(Gabriela Dokoupilová
s kﬁíÏencem, Eva Straková
s ãesk˘m teriérem, Veronika
Barochová s bi‰onkem,
Marcela Havlíãková s ãern˘m
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teriérem a Romana Divi‰ová
s bedlingtonem). K vidûní
v této kategorii byla vedle
jiÏ zmínûn˘ch je‰tû
plemena kerry blue teriér
a portugalsk˘ vodní pes.
Po krátké polední pauze pﬁi‰ly
na ﬁadu kategorie ‰panûl
– setr a pudlové. S loveck˘mi
plemeny startovalo pouze 5
stﬁihaãÛ, z toho dvû domácí
(Eva Straková s gordonsetrem
a Martina Koudelková
s americk˘m kokrem ), a tak 11
pudlÛ, pﬁeváÏnû královsk˘ch,

spolu se sv˘mi kadeﬁnicemi
odpoledni opravdu kralovalo.
( Za âeskou republiku
v kategorií pudlÛ startovala
Zuzana Pe‰ková Zuzana
a Romana Divi‰ová).
Porota ve sloÏení Denys Lorrain
z Francie, Agens Murphy ze
Skotska a Vincent Pastor
z Francie vybrala do finále tﬁi
postupující z kaÏdé kategorie
a zároveÀ ãtyﬁi kandidáty do
extra soutûÏe o nejlep‰í
techniku. Tu nakonec vyhrála
Martina Koudelková

s americk˘m kokrem.
I letos se do posuzování
mohli zapojit sami diváci a to
tak, Ïe pomocí sv˘ch
vstupenek vûnovali hlas tomu
stﬁihaãi, kter˘ podle nich mûl
ke svému psu nejlep‰í vztah.
U divákÛ nakonec vyhrála
Atlett v. Dijková z Holandska
upravující portugalského
vodního psa. Nejlep‰ím ãesk˘m
stﬁihaãem se jiÏ po nûkolikáté
stala Romana Divi‰ová, neboÈ
se umístila s obûma stﬁíhan˘mi
psy a to na prvním místû
s královsk˘m pudlem
a na druhém místû
s bedlingtonsk˘m teriérem.
Absolutní vítûzkou celé soutûÏe
byla porotou po nelehkém
rozhodování vybrána
Patrizia Bonová z Itálie, která
trimovala lakeland teriéra.
V nedûli mûli zájemci
o profesionální úpravu psÛ
moÏnost roz‰íﬁit své znalosti
na odborném semináﬁi vedené
zku‰en˘m stﬁihaãem Denysem
Lorrainem z Francie, kter˘
se protentokrát vûnoval
úpravû pudlÛ.
Romana Divi‰ová

