
Zpráva poradkyně chovu za rok  2009 

Do uzávěrky tohoto Borderholicu mi nedošla druhá polovina výpisu vrhů z PK za r.2009, 
proto mohou být mé záznamy lehce nepřesné...  
V roce 2009 bylo vydáno 142 krycích listů a odchováno 113 vrhů BOC, z toho jeden pod 
KCHMMP. 11 fen nezabřezlo.  
Narodilo se celkem 649 (průměrně 5,74 šť. na vrh) štěňat, z toho 311 psů a 338 fen.  
Z tohoto počtu bylo 40 vrhů DNA CEA normal po rodičích, u 61 vrhů byl DNA CEA normal 
otec a 7 vrhů bylo po DNA CEA normal matce.  
Pouze 5 vrhů nemělo geneticky vyšetřeného ani jednoho rodiče a proto musel být vrh 
vyšetřen klinicky.  
   
V roce 2009 také proběhly celkem 3 bonitace BCCCZ.  
První v Opatovicích nad Labem, druhá již tradičně při dnech border kolií v srpnu Brně a 
poslední v Žižicích u Slaného.  
Bonitace posuzoval p. Milan Krinke, a protože uchovňovaných je opravdu hodně, v létě 
jsme k bonitaci přizvali p. Polgára  a na podzim p. Kuklu.  
Počet BOC na bonitacích se rapidně zvyšuje – asi jako počet BOC v ČR vůbec. V minulém 
roce bylo uchovněno cca 180 BOC, z toho přibližně 2/3 fen.  
Kvalita uchovněných zůstává přibližně na stejné úrovni jako dříve.  
 
Co se týká zdraví, stále více chovatelů se snaží odchovávat na geneticky „zdravých“ 
jedincích, což se nejvýrazněji ukazuje u CEA.  
 
Mírně narůstá počet výjezdů za krycími psy do zahraničí, což je jedině dobře.  
Importovaných jedinců oproti tomu přibylo jen velmi málo, na to jak rychle chov BOC u 
nás expanduje.  
 
Bohužel se, nejen nám, v chovu objevil nový strašák – Glaukom.  
Pro ty co to neví – při klasickém klinickém vyšetření očí můžete požádat i o provedení 
gonioskopie (ta se většinou běžně neprovádí), kde by toto onemocnění bylo objeveno. 
Genetické testy zatím bohužel nejsou k dispozici, i když údajně se na nich pracuje.  
Mezinárodní databázi „Glaukomu“ najdete na http://bc-
glaucomadatabase.synthasite.com  
 
S tím jak přibývá počet vrhů, a tím i počet chovatelů BOC, mně jako PCH přibylo práce.  
Pokud jste chovateli, nebo se jimi chcete stát, není od věci alespoň si přečíst chovatelský 
a zápisní řád BCCCZ, je to něco jako povinná četba. Pokud něčemu nerozumíte, zavolejte 
buď mně, nebo některému jinému členovi výboru, všichni rádi poradíme a Vy se tak 
vyhnete případnému postihu za porušení těchto řádů.  
 
Chtěla jsem touto cestou požádat všechny kdo chováte, nebo chovat plánujete, pokud si s 
něčím nejste jistí, raději mi zavolejte předem. Je to i pro mne jednodušší cesta, než pak 
chyby řešit zpětně :o)  Postup co, jak a kdy okolo vrhu najdete i na klubových stránkách.  
 
Co se týká výběru krycích psů – hlavní díl odpovědnosti leží na vás jako na chovatelích. 
Mohu Vám poradit, nebo poslat seznam krycích psů, mohu Vás i upozornit na některé 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2184738876&to=http%3a%2f%2fbc%2dglaucomadatabase%2esynthasite%2ecom%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2184738876&to=http%3a%2f%2fbc%2dglaucomadatabase%2esynthasite%2ecom%2f


závažné „vady“ vybraného psa. Chovatelem jste ale stále Vy a pokud chovný pár splňuje 
podmínky klubem dané (vyšetření DKK, očí, DNA CEA), nikdo Vám nic nebude zakazovat.  
 
Jedině Vy – ne klub – jste garantem svého chovu, na Vaši hlavu padnou případné 
úspěchy, ale hlavně neúspěchy a na to byste měli při chovu myslet, chovný pár vybírat 
zodpovědně, nekoukat pouze na exteriér, tituly (ať výstavní, či pracovní) a barvu, ale 
hlavně na zdraví a povahu, aby border kolie zůstala i dál tím plemenem, které jsme si 
zamilovali... :o)  
   
Na co se mne často ptáte 
- jakým způsobem žádat o krycí list?  
            Nejlépe písemně, ať již poštou, nebo mailem. K žádosti vždy přiložte doklad o 
zaplacení KL, jinak KL nebude zaslán. Žádost by měla obsahovat jméno feny a její „data“, 
jména navrhovaných krycích psů, Vaše jméno a adresu. Krycí listy mají platnost jeden rok, 
proto si o ně žádejte včas – ne až když Vám fena začne hárat!  
- když čipuji musím i tetovat?  
            Ne, nemusíte. Můžete si vybrat zda budete celý vrh tetovat, nebo čipovat, v obou 
případech Vám ale MVDr. MUSÍ tento úkon potvrdit na žádanku o tetovací čísla a         v 
obou případech posíláte na plemennou knihu Žádanku o tetovací /zápisová/ čísla.  
- kde seženu Žádanku o tetovací čísla?  
            Žádanku Vám zašle společně s Přihláškou vrhu PCH a to na základě Vámi zaslaného 
oznámení o narození vrhu (druhá část krycího listu).  
   
Doporučení PCH   
- Veškerá korespondence okolo vrhu by měla ve Vašem zájmu probíhat  doporučenou 
poštou.  
- Jediné dokumenty které posíláte přímo na plemennou knihu jsou Žádanky o tetovací 
čísla, veškerá další korespondence probíhá s PCH.  
- Všechny dokumenty musí být řádně podepsány a vyplněny opravdu všechny kolonky, 
ČMKU nám za chybějící údaje účtuje sankce !  
- Chovatelům doporučuji dávat majitelům štěňat fotokopii žádanky o zápisná čísla jako 
doklad o tom, že o rodokmeny bylo zažádáno. V současné době někteří pořadatelé 
    výstav mohou vyžadovat tento dokument, pokud hlásí majitel štěně na výstavu v době, 
kdy ještě není vystaven jeho PP.  
- Pokud čipujete, ověřte si pak ještě zpětně, zda je čip „čitelný“ a zda vůbec „je“. Nové 
majitele upozorněte na nutnost registrace štěněte na jejich jméno, jinak čipování 
postrádá smysl.  
  Přeji Vám hodně radosti s Vašimi hafíky a úspěchy ve sportu i chovu - v obojím se vyplatí 
používat nejen hlavu, ale i srdce :o)  

  Monika Švarcová 
 


