
Zpráva poradce chovu pro rok 2008 
 
Obecné požadavky 
Hned v úvodu bych chtěla upozornit na změny, které již nastaly koncem letošního roku při 
vydávání krycích listů (KL) – platbu (+ ofocený doklad o platbě) za KL vyžaduji vždy předem. 
KL se platí na účet klubu, popř. na některých akcích v hotovosti, v žádném případě přímo na 
adresu poradce chovu. 
Další změna pro chovatele nastává začátkem roku 2010: Vzhledem ke stále narůstajícímu 
množství jedinců geneticky testovaných na CEA musí být od roku 2010 vždy alespoň jeden 
z rodičovského páru DNA CEA normal. Pokud se tak nestane, je povinností chovatele nechat 
vyšetřit štěňata na CEA v šesti týdnech. Toto vyšetření ale nemusí být vždy na 100 % 
průkazné, mělo by proto být i v zájmu samotných chovatelů odchovávat zdravá štěňata po 
testovaných rodičích.  
 
Chov 
V roce 2008 bylo pod BCCCZ odchováno 78 vrhů (455 štěňat, z toho 228 psů, 227 fen). 
Průměrně je to 5,83 „štěněte“ na vrh (průměr štěňat na vrh zůstává již dlouhodobě hodně 
podobný). Nejmenší vrh byl 1 štěně, největší 11. Celkem 10 fen nezabřezlo a jedné se vrh 
narodil mrtvý.  
13x se krylo v zahraničí a 11x se krylo v ČR importovaným psem. 
 
Zdraví 
Oproti minulým rokům se snížil počet vrhů, kde ani jeden rodič nemá vyšetření DNA CEA –  
v devíti případech kryli chovatelé nevyšetřené jedince, naštěstí pouze jedno štěně z těchto 
spojení bylo shledáno jako CEA „afected“ v šesti týdnech.  
Vrhů, kdy oba rodiče jsou DNA CEA normal, je 22, z toho „pouze“ otec byl DNA CEA normal 
v 38 případech, „pouze“ matka v 7 případech.   
Chovatelé začali více pozornosti věnovat i genetickým testům na TNS. 
 
Importy 
Importů bylo v r. 2008 zaregistrováno pod ČMKU 11, z toho 5 psů (2x Maďarsko, Slovensko, 
Holandsko a Velká Británie) a 6 fen (2x Německo, Maďarsko, Slovensko, Holandsko, 
Chorvatsko). 
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