
 1 

Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 18 
 
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu ledna až dubna 2011 
Loučka R., Půlpánová H., Šimek B. Švarcová M., Sklenaříková H.  
 
Nově projednáváno: 
 
1. Databáze klubu a WEB stránky 
Info: Rozhodnutím minulého jednání výboru byla P. Burdíkovi odebrána funkce webmastera 
klubových internetových stránek a zpracovatele klubové databáze BOC. P. Burdíkovi jsme navrhli, že 
může pokračovat v práci na nové databázi border kolií, ale již jen jako soukromá osoba. P. Burdík této 
nabídky nevyužil.  
Výbor pověřil M. Poláškovou, aby obnovila funkci původní databáze a v co nejbližším termínu ji 
doplnila. S doplněním dat za více než 12 měsíců jí pomáhala Helena Svobodová. Během třech měsíců 
se jim podařilo data doplnit a funkci databáze plně obnovit. Za to jim patří velké poděkování. 
WEB stránky zatím zůstávají v původní verzi. Jsou pravidelně doplňovány. Mustr k novým stránkám 
existuje, ale nejsou do něj doplněny aplikace. B. Šimek, který je klubu za WEB zodpovědný, pracuje na 
tom, aby získal spolehlivého webmastera, který by aplikace zavedl a za správu stránek vedl garanci.  
 
2. Úpravy databáze BOC 
Marcela Polášková navrhla úpravy databáze.  
Rozhodnutí: Výbor návrhy projednal a souhlasí s nimi. 
 
3. Prodloužení urgentního vydání KL  
PCH M. Švarcová požádala o prodloužení urgentního vydání KL na 5 dnů. Bude se snažit KL vyřídit 
obratem, ale někdy to nejde. 
Rozhodnutí: Výbor souhlasí 
 
4. Nákup čtečky čipů 
Firma Altercan našemu klubu nabídla slevu na koupi čtečky DataMars MiniMax II (původní cena 4958 
Kč, po slevě 3848 Kč). 
Rozhodnutí: čtečku zakoupit, v držení bude u R. Loučky, bude používána převážně pro akce pasení 
 
5. Mediální partnerství s časopisem Psí sporty 
Beata Štýbrová nabídla podmínky 
Rozhodnutí: výbor nabídku přijal pro vybrané sportovní akce 
 
6. Borderholic 
Info: V lednu byl rozeslán Borderholic č. 27 a do konce dubna by měl být hotov BH č. 28. 
 
7. Vyúčtování služeb Web4U s.r.o. 
Info: Faktury za správu WEBu a doménu BCCCZ byla uhrazeny na jeden rok. 
 
8. Diplomové a absolventské práce 
Info: konstatujeme poměrně vysoký zájem o problematiku chovu BOC i ze strany studentské odborné 
a vědecké činnosti, o pomoc, resp.poskytnutí údajů pro zpracování diplomových nebo absolventských 
prací požádala např.  
Eva Šinkorová, studentka třetího ročníku oboru chovatelství na zemědělské univerzitě v Praze, píše 
bakalářskou práci na téma choroby očí. Chorobami očí, resp. hlavně četností výskytu CEA, se hodlá 
zabývat ve své diplomové práci studentka ČZU Hana Kopáčová. Problematiku DKK si vybrala Tereza 
Poláčková, genetické téma chce řešit Dagmar Poláčková a statistiku nárůstu počtu registrovaných 
BOC u nás a ve světě v FCI a ISDS Lenka Holasová. Klub jim potřebné údaje, ovšem v takové formě, 

http://www.altercan.com/ctecky/DataMars-MiniMax-II.html
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aby byly chráněny osobní údaje majitelů psů, poskytne a přeje jim, aby se jim obhajoby podařily. 
Zároveň je žádá, aby recipročně předaly své výsledky klubu.  
 
9. CDA ( Color Dilution Alopecia ) u BOC 
Info: Jelikož jsou indicie, že se v ČR vyskytlo již několik případů CDA, rozhodli jsme se majitelům BOC 
přiblížit o co vlastně jde. I když se už dělá genetický výzkum, tak stále není docela známá dědičnost, ví 
se, že to způsobují dva geny, gen pro ředění a gen pro alopecii, které musí být na sebe ještě vzájemně 
navázány. Navíc se to u různých plemen projevuje různě. U BOC jsou to např. holé uši nebo jejich 
část, někdy špatná kvalita srsti po celém těle - lámavé chlupy, ale osrstěné uši, čím světlejší odstín 
barvy, tím vyšší bývá míra postižení. Jsou modré, lila a slate merle BOC, které postiženy vůbec nejsou, 
mají výbornou kvalitu srsti po celém těle včetně uší, přesto mohou předávat alopecii stejně jako 
někteří čb a hb jedinci. I když se jedná na první pohled jen o estetickou záležitost, není 
tomu tak. Postižené folikuly (chlup. váčky) se mohou zaněcovat a způsobovat záněty, to je taky 
obtěžující pro psa, i pro majitele, proto by se měla postižená místa často koupat v šampónu a 
udržovat v čistotě. Uši nejsou také chráněny srstí před mrazem, hmyzem apod. 
Požádali jsme doc. Evu Chmelíkovou, aby napsala podrobnější odborný článek o této problematice do 
klubového zpravodaje Borderholic. 
 
10. Podpora výzkumu DNA testu glaukomu 
O podporu požádal dr. Wilton z Austrálie. Dotace byla konzultována s MVDr. Beránkem a Doc. Evou 
Chmelíkovou z ČZU, kteří návrh podpořili. 
Rozhodnutí: Výzkum klub podpoří částkou, která se rovná zhruba polovině ročních členských 
příspěvků, což je zhruba 51 tisíc Kč, tedy 3000 AUD. 
 
11. Sport 
Výbor řešil hlavně ohlášení původního pořadatele mistrovství ČR ve výkonu a obedience (ZKO 
Nymburk), že se pořadatelství pro rok 2011 vzdává. Nakonec se v původním termínu podařilo 
zorganizovat MČR v obedience ve Dvoře Králové a MČR ve výkonu v Kladně. Ostatní MČR (agility, 
flyball, pasení) probíhají podle plánu. Pořadatelé všech mistrovství předložili rozpočty. 
Rozhodnutí: všechny předložená rozpočty byly schváleny v plné výši. 
 
12. Bonitační komise 
Info: Do bonitační komise byli jmenováni: M. Krinke, M. Švarcová, H. Půlpánova A R. Loučka. Bonitace 
na zámku v Kvasinách úspěšně proběhla. Výsledky již jsou na www.bcccz.cz. 
 
13. Výstavy 
Info: výstava v Opatovicích je zajištěna.  
 
14. Doplnění bonitační karty  
Oprava, resp. doplnění bonitační karty a jejího výkladu pro DKK, kde byla jedna věta v rozporu 
s druhou. 
Rozhodnutí: Vyřazující je pozitivní nález s výsledkem 3 a více (resp. vyšší než C). 
 
 
15. Oprava termínu letní bonitace.  
Info: Termín bonitace v Žižicích se přesouvá na sobotu 23.7.2011 – místo i posuzovatel zůstávají 
(Žižice, M.Krinke). 
 
16. Žádost o ukončení evidence BOC v klubu málopočetných plemen. 
R. Loučka se zúčastnil valné hromady ČMKU, kde mimo jiné také jednal se zástupci KCHMPP o 
ukončení evidence BOC v klubu málopočetných plemen. J. Rudolf, nynější předseda KCHMPP přislíbil, 
že se pokusí žádosti vyhovět. Nejdříve však prý musí kontaktovat Výbor klubu a sekci BOC.  
Rozhodnutí: dalším jednáním v této záležitosti je pověřen jednatel B. Šimek. 

http://www.bcccz.cz/


 3 

 
17. Žádost o souhlas s druhým krytím v jednom roce 
O povolení pro fenu Aymee Plush Berry požádala I. Fuksová.  
Rozhodnutí: souhlas nebyl vydán. 
 
Kontrola předchozích úkolů: 
1. Zatím není u MV provedena změna Stanov BCCCZ, schválená na členské schůzi v Brně. 
Zajistí B. Šimek 
 
Rekapitulace 
Rozhodnutí: 2-5, 10-11, 14, 16, 17 
Úkoly: 7 
 
Dne: 26.4. 2011, zapsal: Radko Loučka 


