Zpráva poradce chovu za rok 2004
CHOV V ČR
Chov border collií má již v České republice své první roky za sebou. Počet border collií narozených
v posledních letech naznačuje, že plemeno již dávno není málopočetným, nýbrž chov BC v posledních
letech přímo úměrně roste. Stále častěji se s nimi setkáváme na pastvinách u stád ovcí či krav, na
sportovních kláních ať už v agility, flyballe, při pracovním nasazení při vyhledávání ztracených osob či
vyhledávání výbušnin, a v neposlední řadě i na výstavách.
Na loňské členské schůzi jsem sdělovala počty narozených štěňat v letech minulých a na statistice
bylo vidět, jak rok od roku se v ČR rodí více a více štěňat. Ten nárůst byl až zarážející a nabízela se
otázka, kdy se enormní nárůst vrhů zastaví. Rok 2004 byl právě tímto rokem.
Pro srovnání:
Rok 2003:
Počet narozených štěňat: 281 (151 psů, 130 fen)
Počet vrhů: 46 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 6,1)
Rok 2004:
Počet narozených štěňat: 263 (132 psů, 131 fen)
Počet vrhů: 44 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,9)
Cca u deseti vrhů (necelá Ľ všech loňských vrhů) měla provedeno CEA testy u štěňat, což je narůstající
trend u chovatelů. U všech testovaných štěňat byl výsledek CEA negativní. Do budoucna - po rozšíření
počtu veterinářů minimálně o jednoho v jižních Čechách (a možná i v severních či západních Čechách)
- chce klub zavést vyšetřování štěňat jako povinné pro všechny chovatele. Momentálně však počet
veterinářů s atestem toto vyšetření provádět a hlavně jejich "rozmístění" po ČR je nedostačující.
Bohužel jen jeden jediný veterinář vlastní FUNDUS kameru, tedy zařízení, které jej činí mobilním a
může vyšetření očního pozadí provádět kdekoliv. Jeden "mobilní" veterinář pro ty chovatele, která
nemají v blízkosti veterináře "pevného" není dostačující, a to už z důvodu provádění vyšetření
v krátkém časovém úseku (5-7 týden věku štěněte). Ostatní veterináři mají svá pevná pracoviště na
svých veterinárních klinikách:
1 x Praha (MVDr.Hron)
2 x Brno (MVDr.Trnková, MVDr.Grun)
1 x Pardubice (+ možnost výjezdu - MVDr.Beránek)
1x Ostrava (MVDr.Staňa)
1 x Zlín (MVDr.Knapík)
IMPORTY
Jistě je vhodné také zmínit se importech do ČR. Každým rokem do naší země se importují noví jedinci.
V roce 2003 byly importovány do ČR 3 feny, bohužel u dvou fen se nejednalo o přísun nové krve,
jelikož byly importovány ze Slovenska, po rodičích českého chovu. Třetí fena byla importována
z Finska, ovšem také s částečnou českou krví - po svém českém otci. V roce 2004 se uskutečnily také 3
importy, jedna fena ze Slovenska - z linie českých psů, ovšem další dva jedinci (pes - Rakousko, fena Německo), již pocházení z nepříbuzných linií.

BC a DKK
Od začátku založení klubu BCCCZ bylo prioritou klubu provádět povinné vyšetření DKK a vyšetření
očního pozadí u Border Collií, což do té doby nebylo podmínkou chovu.
Statistika DKK:
Každoročně uvádíme statistiky, jak BC s DKK bojuje, a jak si na tom stojí v porovnání v BC okolních
států.
Posuzování Border collií do roku 1999 nebylo povinné, jak už jsem uvedla výše, ale od roku 2000 klub
podepsal smlouvu o posuzování BC na doporučení MVDr.Nečase s posuzovatelem MVDr.Petrem
Petrášem. Výsledky byly naprosto zarážející :
MVDr.Petr Petráš: 42 posouzených BC (rok 2000)
HD-A:
1 BC
HD-B:
16 BC
HD-C:
19 BC
HD-D a E:
6 BC
Po roce klub BCCCZ smlouvu vypověděl a nová smlouva o posuzování DKK a DLK byla podepsána
s MVDr.Jaromírem Ekrem z Hradce Králové. Tato smlouva trvá dodnes, stejně jako spolupráce.
MVDr.Jaromír Ekr : 331 posouzených BC (2001-3.8.2005)
HD-A:
179 BC
HD-B:
68 BC
HD-C:
67 BC
HD-D a E:
17 BC
BONITACE v roce 2004
V roce 2004 proběhly celkem 3 bonitace - tradičně v dubnu v Pardubicích, v srpnu v Brně při Dnech
BC a v říjnu v Praze. Bylo uchovněno celkem 66 border collií, z toho 26 psů a 40 fen.
Aktuální seznam všech chovných psů bývá každoročně otištěn v prvním čísle daného roku zpravodaje
Borderholic, na webových stránkách BCCCZ (www.bcccz.cz) je kromě aktuálního seznamu chovných
psů k dispozici i seznam všech chovných fen - seznamy jsou upravovány a aktualizovány nejen o nově
uchovněné BC, ale také jsou v něm prováděny úpravy o vyřazení daného jedince z chovu (úmrtí,
překročení věkové hranice - u fen, kastrace,...). Upozorňuji majitele chovných fen i psů, aby si hlídali
platnost vyšetření na PRA (chovný pes 2 roky, chovná fena 3 roky)!!!! Je potřeba nejen vyšetření
zopakovat, ale také o tom informovat poradce chovu, což se v mnoha případech neděje. Po vyšetření
VŽDY kopii zašlete také poradci chovu.
POZOR!!!! - Zápis o vyšetření na CEA ve věku 6 týdnů štěněte do PP - POZOR!!!!!!!
Jak již bylo řečeno dříve, rok od roku je narůstající počet chovatelů, kteří nechávají své odchovy
vyšetřovat na CEA ve věku cca 6 týdnů. Často se tuto informaci dovídám jen ústně, třeba i po delší
době, že ten a ten chovatel nechal svůj vrh vyšetřit. Prosím tedy všechny chovatele, kteří provádějí
vyšetření na CEA u svých štěňat, aby mi to oznamovali a také zasílali kopie certifikátů. Ovšem ne
každý chovatel také ví, že má možnost nechat výsledky o vyšetření zapsat do PP štěňat, i když v době
vyšetření štěňátka ještě své PP nemají. Stačí, když chovatel k přihlášce vrhu přiloží také originální
doklady o provedeném vyšetření (certifikáty) a Plemenná kniha provede při vystavování PP zápis o
provedeném vyšetření i s výsledkem. Štěňata tak rovnou mají v PP zapsán výsledek CEA!!! Originály
Vám Plemenná kniha pochopitelně zašle zpět i s Průkazy původu štěňat.
Nikol Hanačíková

