
 1 

Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 15 
 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu července a srpna 2010 
Do diskuze se zapojili: Loučka R., Pasler P., Půlpánová H., Šimek B. Švarcová M.,  Sklenaříková H.,  
                                        Malinská B. a Sochorová S.  
 
 
1. Termín 30.4.2011 pro Klubovou výstavu bez zadávání titulů Klubový vítěz a KVM 
Rozhodnutí: Souhlas 
 
2. Návrh J. Smočka pořádat spolu s Martinou Vaškebovou mezinárodního mistrovství BC v agility  11.-
12.6.2011. Místo konání autocamping Rozkoš (Česká Skalice). Program prakticky stejný jako v roce 
2009.  
Rozhodnutí: Souhlas 
 
3. Žádost o rozšíření aprobace na border kolie pro ing. Ivanu Němečkovou. 
Rozhodnutí: Souhlas 
 
4. Šárka Barcalová souhlasí s tím, že její adresa bude i nadále figurovat jako oficiální pro BCCCZ klub. 
Eventuální zásilky došlé na její adresu bude Šárka přeposílat na kontaktní adresu (což je R. Loučka, 
561 85 Česká Rybná 39). Vzniklé výdaje jí klub zaplatí. 
Rozhodnutí: Souhlas 
 
5. Odběry krve v Žižicích pro TNS a CL 
Rozhodnutí: Souhlas, akci organizuje J. Veselá ve spolupráci s BCCCZ 
 
6. Podařilo se prolomit další ustanovení, kterým se ČMKU dlouhá léta řídilo. Nyní ČMKU na svém 
zasedání (viz zápis 36/2 příloha č. 4, bod 6) schválilo možnost krytí feny v Z.Reg psem ze Z.Reg. 
Předsednictvo ČMKU tak schválilo závěry komise pro chov a zdraví z 24.5. (dopis viz příloha 1). 
 
7. Podzimní bonitace proběhne v neděli 31.10.  v Žižicích u Slaného (změna termínu, původně byla 
bonitace plánována na sobotu). Jako rozhodčí byl nominován M. Krinke, delegaci již potvrdil. 
 
8. Klubová výstava a Den BOC  
V roce 2011 bude ve Zbraslavi 24.-25.9., jako rozhodčí byl pozván J.P.Karihuel, předseda FCI komise 
pasení  (zajišťoval R. Loučka). Odpověděl, že v tu dobu nemůže. Je třeba najít jiného. 
Úkol: H. Půlpánová. 
 
9. Požadavek Kariny Divišové řešit chybně vystavený PP na fenu border collie Gaelica Mintaka. Od 
chovatelů obdržela průkaz původu s označením, že fena je vedena ve zvláštním registru. Na ČMKU 
odpověděli, že fena byla do registru zapsána chybně a ve skutečnosti je evidována v řádné plemenné 
knize pod číslem CMKU/BOC/3108/09. Změna je možná až při přeregistraci. Majitelka feny to bere na 
vědomí a připraví fenu k bonitaci v Žižicích. 
 
10. Projednávány byly další možnosti zvýhodnění členů. 
Návrh: pokud se někdo zúčastní hromadných odběrů krve organizovaných BCCCZ za účelem testů 
DNA, může získat slevu.  
Rozhodnutí: návrh schválen 
 
11. Na klubové výstavě bude vybrán i jedinec, který by splnil podmínky pro titul BOS = Best Opposite 
Sex (je zadávám jedinci opačného pohlaví než BOB). Dostane kartičku s předplatným časopisu Pes 
přítel člověka na 3 měsíce, stejně jako BOB. 

http://www.bcccz.cz/496_zapis_p_cmku_ze_dne_17072010.pdf
http://www.bcccz.cz/500_priloha_c_4_k_zapisu_p_cmku_ze_dne_17072010komise_pro_chov_a_zdravi.pdf
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12. Seznam Klubových šampionů  
Úkol: zpracovat přehled udělených titulů z minulých let (B. Šimek) 
 
13. Máme seznam šampiónů ČMKU Z 9.2.2010. Titul Grand získali 2 jedinci, Inter 12 jedinců, Šampión 
ČR 57 jedinců a Junior Šampión ČR 52 jedinců. 
Úkol: požádat ČMKU o aktualizaci (Loučka - provedeno) a pak vystavit na WEB stránkách, případně 
uveřejnit v BH (Pasler). 
 
14. Do funkce hospodáře byla zvolena H. Sklenaříková.  
Úkol: P. Pasler by měl předat funkci, domluvit termín a způsob. Uzavřít a vyúčtovat akce do 31.8., 
následující akce a evidenci členů již bude hlídat H. Sklenaříková 
 
15. R. Loučka bude mít na starosti účet klubu. Pak bude stačit, když mu příslušný referent, nebo 
přímo Radana Píšťková, pošle požadavek na zaplacení s číslem konta. 
Úkol: P. Pasler a R. Loučka zajistí převod konta (již provedeno) 
 
16. Šampión výkonu BCCCZ,  Šampión pasení BCCCZ (viz příloha 2 a 3).  
Úkol: poslední kontrola. 
Rozhodnutí: Oba řády vstupují v platnost dnem uveřejnění na WEB stránkách klubu, tedy 1.9. 
 
17. Sandra Lefnerová přebírá od B. Šimka agendu klubových předmětů. Má spoustu návrhů na 
doplnění sortimentu. 
Úkol: Požádat jí o písemný návrh (B. Šimek). 
 
18. Mistrovství ČR v pasení v Rakousích 28.-29.8. zajištěno, rozhodčí M. Magnusson (proběhlo bez 
komplikací, M. Magnusson pochválil vysokou sportovní i organizátorskou úroveň).  
 
19. Nová databáze BOC má adresu: http://databaze.bcccz.cz 
WEB stránky klubu jsou zatím na adrese: http://bcccz.draco-bohemia.cz/cz 
Databázi BOC a nové WEB stránky dopracovává webmaster Petr Burdík (pet@petujek.net).  
 
Rekapitulace 
Rozhodnutí: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16 
Úkoly: 8, 12, 13, 14, 15, 17 
Přílohy: 
1. Závěr komise pro chov a zdraví z 24.5. ohledně krytí ZReg x ZReg. 
2. Šampión výkonu BCCCZ 
3. Šampión pasení BCCCZ 
 

 
Dne: 1.9. 2010, zapsal: Radko Loučka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://databaze.bcccz.cz/
http://www.draco-bohemia.cz/
http://www.bcccz.cz/500_priloha_c_4_k_zapisu_p_cmku_ze_dne_17072010komise_pro_chov_a_zdravi.pdf
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Přílohy: 
 

 
1. Závěr komise pro chov a zdraví z 24.5. ohledně krytí ZReg x ZReg. 
 

Komise pro chov a zdraví byla informována o závěrech posledního jednání FCI 
chovatelské komise na Kypru, která diskutovala nežádoucí štěpení plemen na linie 
pracovní a výstavní. Na základě této skutečnosti považuje KCHZ požadavek Border ollie 
Clubu Czech republic za oprávněný a podporuje snahu klubu o udržení správných 
pracovních vlastností plemene border kolie (BC). Komisi pro chov a zdraví je také známo, 
že organizace International Sheep Dog Society (ISDS) se snaží o udržení původních 
pracovních vlastností plemene BC. Naše legislativa (v souladu s FCI) neumožňuje 
vzájemné křížení jedinců v P. Registru, ale v Z Registru toto omezení není. KCHZ proto 
nevidí důvod k omezení vzájemného spojování jedinců ze Z. Registru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Šampión výkonu BCCCZ   

http://www.bcccz.cz/500_priloha_c_4_k_zapisu_p_cmku_ze_dne_17072010komise_pro_chov_a_zdravi.pdf
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Border Collie Club Czech Republic  
 

Řád pro udělování titulu  
 

  ŠAMPIÓN VÝKONU BCCCZ 
 
 

Článek 1  
Základní ustanovení  

 
1. Titul Šampión výkonu BCCCZ se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu 

Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky ve vybraných sportovních či 
pracovních disciplínách.  
 

2. O přiznání titulu Šampión výkonu BCCCZ rozhoduje výbor klubu.  
 

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
1. Základní podmínky pro udělení titulu jsou zároveň:  

 
a) pes (fena) plemene border kolie je v majetku člena klubu,  
 
b) pes (fena) splní jednu z následujících podmínek: 
umístění v individuální disciplíně do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy, FCI, 
ČR či BCCCZ, nebo obdržení titulu ve výkonu psa na mezinárodní, národní či klubové úrovni (FCI 
šampión práce, agility, obedience nebo pasení), splnění záchranářského atestu IRO, přijetí do 
systému IZS,  
 
c) pes (fena) získá celkem 200 bodů podle bodové ohodnocení, které je uvedeno v tabulce v příloze, 
a také v článku 3/1 tohoto řádu (počítají se i výsledky uvedené v bodu b),  
 
f) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu, v žádosti uvedl soupis vykonaných 
zkoušek, získaných titulů nebo umístění a splnění všech podmínek doložil (lze i v kopiích) jednateli 
klubu potřebnými doklady (zápisem v příloze průkazu původu nebo ve výkonnostním průkazu, 
potvrzením o vykonané zkoušce, získaném titulu nebo umístění). 
 

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1. Body za získání zkoušky nebo titulu jsou v tabulce 1. Kromě bodů uvedených v tabulce 1 může pes 
získat další body za  
a) každé umístění: 

- do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy nebo FCI (100 bodů), 
- do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství ČR nebo BCCCZ (50 bodů), 
ovšem pouze v individuálních disciplínách, 

b) každé obdržení titulu (FCI šampion práce, agility, obedience nebo pasení)  
- na mezinárodní úrovni (100 bodů), 
- na národní či klubové úrovni (50 bodů). 
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2. Zkoušku se stejným označením lze započítat jen jednou. Stejně tak lze jen jednou započíst titul 
čekatele šampióna na mezinárodní úrovni (CACIT, Res.CACIT, CACIAg, Res.CACIAg) či na národní 
úrovni (CACT, Res.CACT, CACAg, Res.CACAg, CACIOB, Res.CACIOB), ovšem za každý druh výkonu 
(sportovní kynologie, agility, obedience, pasení). Pokud se na mezinárodní soutěži uděluje zároveň i 
národní titul ze stejný výkon, platí pouze ten vyšší. Pokud již pes má například titul Res.CACIT a pak 
získá i CACIT, platí mu pouze CACIT.   
 
3. Pokud v tabulce není některá zkouška vyjmenovaná (zejména u zkoušek staršího data nebo nově 
schválených), její obodování zajistí výbor klubu nebo jím jmenovaný zástupce na základě požadavku 
majitele psa.  
 
4. Body lze získat jen ve vybraných sportech a pracovních disciplínách (pasení, záchranařina, 
sportovní kynologie, obedience, agility, flyball, frisbee, dogdancing). Pokud zde není některý sport 
vyjmenovaný, o uznání bodů za umístění (viz bod 1a) na mistrovské soutěži rozhodne výbor BCCCZ na 
základě požadavku majitele psa. Výbor může pro tyto účely jmenovat zástupce (i komisi), který 
rozhodne za něj. Započítávat se budou sporty, kde záleží na spolupráci pes a člověk, kde je potřeba 
psa něco naučit a kde pes obrazně řečeno „musí používat mozek“. 
 
5. Započítávají se jen ty výsledky, kde pes (fena) splnil limit zkoušky. 
 
6. Body lze obdržet jen v individuálních disciplínách, s výjimkou flyballu; zde je možné získat 5 bodů 
za každé zvýšení kvalifikace od Fly19 a rychlejší (viz tabulka).  
 
7. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom „Šampión výkonu BCCCZ“ a 
pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento údaj 
v průkazu původu. 
  
8. Limit počtu získaných bodů (nyní 200) není fixní. Může se zvyšovat se zvyšující se úrovní výkonů 
psů. O zvýšení limitu pro udělení titulu Šampión výkonu BCCCZ rozhoduje výbor. Změnu limitu 
zveřejní v klubovém zpravodaji nebo v aktualitách na klubových webových stránkách, a to nejméně 
jeden měsíc před plánovaným dnem změny. Žádosti poslané výboru do uvedeného dne změny budou 
posuzovány ještě podle původního limitu. 
 
9. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á). 
 
10. K získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc, za několik let). 
 
11. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena (body 
získané před schválením tohoto řádu lze započítat). Pes (fena), když majitel doloží potřebné doklady 
o splnění podmínek, může získat titul také „in memoriam“.  
 
12. Evidenci o udělených titulech vede jednatel BCCCZ.  
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tabulka bodového hodnocení v příloze je nedílnou součástí tohoto řádu. 
 
2. Řád byl schválen výborem BCCCZ. Nabývá platnosti dnem 1.9.2010. 
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Příloha: 
Soupis zkoušek 
Zkoušky a tituly z výkonu: 
- podle NŘ ČKS: ZM, ZZO, ZVV1-3, ZPS1-2, ZPO1-2,  
- podle řádů TART: ZMT, T1-3, OPT1-3, SPT1-3 
- podle řádů IPO: IPO-V, IPO-FH, IPO1-3 
- podle řádů Sch/VPG: BH, Sch/VPGA, Sch/VPG1-3, FPr1-3, FH1-2 
- podle řádů KJ ČR: ZOP, ZPU1-2, ZPU-S 
- CACT, CACIT 
Zkoušky a tituly záchranářské : 
- podle SZBK IPO-R: ZZZ, ZZP1-3, ZLP1-3, ZVP1-3, ZTV1-2, ZZS1-2, ZZPC, ZLPC, ZVPC, ZTVC, ZZL, 

ZPJ 
- podle řádu IRO: RH-E, RH-FA, RH-FB, RH-FLA, RH-FLB, RH-TA, RH-TB,  

RH-LA, RH-LB, RH-LC, RH-WA, RH-WB, RH-WC 
Zkoušky a tituly v agility: A1-3, A3CH, CACAg, CACIAg 
Zkoušky a tituly v obedience: OB-Z, OB1-3, CACIOB 
Zkoušky a tituly ve flyballu: Fly19, Fly18, Fly17, Fly16, Fly15, Fly14 
Zkoušky a tituly v pasení: ZVOP, HWT, IHT1-3, CACT, CACIT (podle PZP a ZPOP1-3 se již neposuzuje, 
ale body za úspěšné splnění zkoušky platí). 
 

http://www.zachranari.cz/index.html?str=zzp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zlp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zvp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=ztv1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zzs1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zzp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zlp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=zvp1
http://www.zachranari.cz/index.html?str=ztv1
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Tabulka bodového hodnocení výkonu pro udělení titulu Šampion výkonu BCCCZ 
 

Úroveň: I. II. III. IV. 

DRUH ZKOUŠKY ZM, ZZO 
 
ZMT 
IPO-V 
BH 
FPr1 
ZOP 
 
RH–E 
 
 
ZZZ 
 
 
 
 
 
A1 
OB-Z 
Fly19-14 
ZVOP 
PZP 
 

ZVV1 
ZPO1,  
T1, OPT1, SPT1 
IPO1, IPO-FH 
Sch/VPG1, 
Sch/VPGA, FPr2 
ZPU1, ZPU-S 
 
RH-FA, RH-FLA 
RH-TA, RH-LA 
RH-WA 
ZZP1, ZLP1, ZVP1 
ZTV1, ZZS1 
 
 
 
A2 
OB1 
 
ZPOP1 
FCI-HWT 

ZVV2 
ZPO2, ZPS1 
T2, OPT2, SPT2 
IPO2 
Sch/VPG2 
Sch/FH1, FPr 3 
ZPU2 
 
RH-LB 
RH-WB 
 
ZTV, ZZS 
ZZP2, ZLP2, ZVP2, 
ZTV2, ZZS2, ZZPC, 
ZLPC, ZVPC 
 
A3 
OB2 
 
ZPOP2 
FCI-IHT1 

ZVV3 
ZPS2 
T3, OPT3, SPT3 
IPO3 
Sch/VPG3 
Sch/FH2 
 
 
RH-FB, RH-FLB RH-
TB, RH-LC 
RH-WC 
ZZP3, ZLP3, ZVP3,  
ZPJ, ZZL 
ZTVC, ZZPC, ZLPC 
 
A3CH 
OB3 
 
ZPOP3 
FCI-IHT2 
FCI-IHT3 

TITULY čekatelství 
mezinárodního či 
národního šampióna 
výkonu 
 

Res.CACAg 
Res.CACT 

CACAg,  
CACT 
Res.CACIAg 
Res.CACIT 
Res.CACIOB 

CACIAg 
CACIT 
CACIOB 
 

 
 

BODY za úspěšné 
složení zkoušky nebo 
získání titulu 

5 10 20 30 
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3. Šampión pasení BCCCZ 
 
 

Border Collie Club Czech Republic  
 

Řád pro udělování titulu  
 

ŠAMPIÓN PASENÍ BCCCZ 
 
 

Článek 1  
Základní ustanovení  

 
1. Titul Šampión pasení BCCCZ se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu 

Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky na zkouškách a soutěžích v 
pasení.  
 

3. O přiznání titulu Šampión pasení BCCCZ rozhoduje výbor klubu.  
 

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
2. Základní podmínky pro udělení titulu jsou zároveň: 

 
a) pes (fena) plemene border kolie je v majetku člena klubu,  
 
b) pes (fena) získá titul Mistr světa, Evropy (Continental) či FCI v pasení, nebo splní alespoň dvě 
z následujících podmínek: 
- účast ve finále mistrovství světa, Evropy (Continental) nebo FCI v pasení,  
- umístění do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství ČR v pasení,  
- získání titulu Mezinárodní FCI šampión v pasení (FCI International Herding Champion), 
- získání titulu Národní FCI šampión v pasení, 
- první místo v mistrovské soutěži v pasení jiného státu (na úrovni IHT3), 
- pět vítězství na soutěži v pasení v zahraničí, 
- deset vítězství na soutěži v pasení v ČR. 
 
c) alespoň jedno vítězství v soutěži pasení musí být dle FCI řádu IHT3, 
 
d) započítávají se jen ty výsledky, kde pes (fena) získal alespoň 70 % z celkových bodů, 
 
d) soutěž musí probíhat v klasickém anglickém (resp. collecting) stylu s dlouhodobě pevnými pravidly, 
ne ve stylu farmářském, 
 
e) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu a splnění všech podmínek doložil 
(lze i v kopiích) jednateli klubu potřebnými doklady (zápisem v příloze průkazu původu nebo ve 
výkonnostním průkazu, potvrzením o získaném titulu). 
 

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á). 
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2. Vyhlašovatelem mistrovské soutěže musí být organizace sdružená pod FCI nebo ISDS. 
 
3. K získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc, za několik let). 
 
4. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena (body získané 
před schválením tohoto řádu lze započítat). Pes (fena), když majitel doloží potřebné doklady o 
splnění podmínek, může získat titul také „in memoriam“.  
 
5. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom „Šampión pasení BCCCZ“ a 
pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento údaj 
v průkazu původu. 
 
6. Evidenci o udělených titulech vede jednatel BCCCZ.  
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

 

1. Řád byl schválen výborem BCCCZ. Nabývá platnosti dnem  1.9.2010. 


