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Alissen Elisabeth Calista Paradise, Brownie 
Bella Calista Paradise (foto: Helena Votavová)

Limeri Deabei (foto: Nikola Svobodová)
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No a je tu další Borderholic, 
tentokrát s magickým číslem 33. 
Opět je nabitý informacemi ze 
světa chovu, výživy a zdraví border 
kolií i ze světa sportovního klání 
s nimi. Počet našich členů spolku 
BCCCZ již přesáhl pětistovku  
a počet registrovaných psů 10 tisíc. 
Zájem o toto plemeno stále neklesá. 
Border kolie jsou údajně čtvrtým 
či pátým plemenem s nejčastějším 
zápisem v plemenné knize ČMKU. 
Je to hlavně z  toho důvodu, že 
se jedná o plemeno všestranné 
a dobře cvičitelné, které má 
geneticky přímo zakořeněný vřelý 
vztah k tomu, kdo s ním cvičí, kdo 
ho ovládá. Kromě toho nad všemi 
ostatními plemeny psů vyniká 
vysokou tzv. „pracovní inteligencí“. 
Je to dokonce vědecky podložené. 

Spolupráce s člověkem
Nedávno se mi dostala do ruky 
studie z  Cambridgeské univerzity 
s  názvem Domácí pes - Vývoj, 
chování a interakce s lidmi (Serpell, 
2017). Z  velké části se zabývá 
chováním psů z  historického 
hlediska. Je v  ní zmíněno, že  
v interakci s  lidmi vyniká právě 
border kolie, která ve srovnání 

s  jinými typy plemen psů, ať již 
domácími mazlíčky, hlídacími, 
loveckými nebo saňovými psy má 
geneticky zakořeněnou ještě tu 
vlastnost, že pokud je jejím úkolem 
manipulovat s  ostatními zvířaty, 
musí se chtěj nechtěj úzce napojit 
na člověka, který jí „navádí“ na 
to, aby dovedla (nahnala) ovce 
nebo krávy tam, kam je třeba. 
Taková vlastnost nebyla člověkem 
po staletí vštěpována žádnému 
jinému pracovnímu typu psa, tedy 
kromě jiných ovčáckých plemen 
psů. U border kolie (obdobně  
i u australské kelpie, která ale na 
rozdíl od jiných ovčáckých plemen 
je ve svém „postoji“ ke zvířatům, 
které ovládá, mnohem důslednější 
a proto se jí více bojí), se ale nějak 
člověku podařilo tuto vlastnost 
využít ve svůj vlastní prospěch. 
Protože borderka musí pracovat 
s pasoucími zvířaty z  větší dálky, 
musí také vyvinout větší rychlost, 
mrštnost a více člověka sledovat, 

Úvodník
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aby rychle zareagovala na jeho 
pokyny. V  publikaci je velmi 
zajímavé porovnání vlka a psů 
z pohledu tvaru lebky. Vyšlo z toho, 
že pokud se eliminují rozdíly ve 
velikosti a věku vlka a psa, tak 
z  pohledu mezocefalického tvaru 
lebky (průměrný poměr délky  
k šířce) se k vlku (ve stáří jednoho 
roku) nejvíc ze všech plemen 
psů blíží border kolie. To trochu 
o něčem napovídá. Spolupráce 
při lovu, resp. pasení, je vlkům, 
stejně jako border koliím, či jiným 
ovčáckým psům, velmi geneticky 
zakořeněná. Rozdíl mezi vlky a psy 
je v  tom, že vlci spolupracují pod 
vedením jednoho z  nich, kdežto 
u psů roli „hlavního“ vlka přebírá 
člověk. Je třeba si to uvědomit a tuto 
vlastnost u svých psů podporovat  
a upevňovat.

Tolerance
V jiné studii (Range a Virányi, 2015) 
z  Messerli výzkumného ústavu ve 
Vídni zkoumali vědci chování vlků 
a psů z pohledu tolerance ke svému 
druhu a k  lidem. Došli k  závěru, 
že vlci jsou mnohem tolerantnější 
k jedincům svého druhu než psi. 
Vlci akceptují hrozící chování od 
jejich podřazeného druha. Tato 
tolerance jim umožňuje vzájemnou 

kooperaci a zároveň v minulosti při 
domestikaci vlka poskytla dobrý 
základ pro spolupráci člověka 
se psem. Tolerance k  člověku 
prokázána nebyla v důsledku velké 
plachosti vlka. Pes naopak vykazuje 
tolerantní chování především ke 
člověku a ke psům se občas chová 
„jako pes“. Z tohoto výzkumu je 
také patrné, že hierarchie psů se 
s hierarchií vlků nedá srovnávat, 
protože společné soužití psů 
významně ovlivnili lidé. Interakce 
mezi psem a člověkem je o soužití 
bez konfliktu, ne o rovnosti. Jejich 
schopnost respektovat a následovat 
udělala ze psa ideálního partnera 
pro člověka.
Borderky jsou mezi plemeny psů 
jedny s co nejmenší číší tolerance, 
nejsou příliš tolerantní ani 
k  ovcím, ani k  lidem. Jakmile se 
nějaká ovce vzdálí od stáda, nebo 
se obrátí čelem k  psovi, ihned 
se snaží ji ztrestat. Stejně tak má 
tendenci „trestat“ člověka, který jí 
při pasení, nebo jiné činnosti, dává 
nesmyslné povely, pokaždé jinak, 
plete si je a podobně. Podobně 
je tomu když někdo borderku 
„podrazí“, například ji mile zavolá 
a když přiběhne, tak ji ztrestá za 
něco, co udělala dříve (ale už si to 
nedovede spojit s  trestem, protože 
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ten nepřišel bezprostředně po 
tom). Pohár trpělivosti s  takovou 
osobou u borderky brzy přeteče  
a začne „páníčka“ ignorovat, nebo 
mu dokonce začne dělat naschvály. 
Určitě jste se již s tím setkali.

Cit pro spravedlnost
Ještě u jedné vlastnosti bych 
se rád zastavil, týká se citu pro 
spravedlnost. Je evidentní, že 
psi i vlci mají vrozený cit pro 
spravedlnost, u psů to ale lidé často 
vědomě a dlouhodobě potlačují. 
Pocit spravedlnosti sice hrál  
u lidí velmi důležitou roli v  jejich 
samotném vývoji a především ve 
spolupráci, ale zdaleka ne u všech. 
V  zásadě se dá říci, že pokud se  
především u vlků, ale i u většiny psů, 
s  někým zachází ne zrovna dobře 
ve srovnání s ostatními, kooperace 
začne drhnout – případně se zcela 
ukončí. Potvrzuje to příspěvek 
Range a kol. (2009), který má 
příhodný název: „Absence odměny 
vyvolává nespravedlnost a averzi u 
psů“. Pokud pes není chválen, bude 
svého pána stále méně a méně 
poslouchat, především z  pocitu 
nespravedlnosti. U border kolie to 
přeneseně znamená, že vyžaduje, 
aby jí člověk potvrdil, že to co 
dělá, dělá správně. Ale právě to 
nejvíce vztah člověka a jeho psa 

ovlivňuje a upevňuje.  Dle této 
studie je u vlků cit pro spravedlnost 
zakořeněný daleko hlouběji než se 
předpokládalo.
V publikaci je popisován zajímavý 
experiment. Vědci vzali vždy po 
dvojici zvířat z  každého druhu 
(pes, vlk) a umístili je do přilehlých 
klecí, vybavených bzučákem. Když 
jej pes nebo vlk stiskl tlapkou, 
jejich partner v  sousední kleci 
dostal odměnu vždycky, zatímco 
oni aktivní pouze náhodně při 
některých příležitostech. Klíčovým 
zjištěním z  následných reakcí 
tak bylo, že aktivní zvíře začalo 
odmítat pokračovat. Když byla 
„nespravedlnost“ vystupňována 
nejvýše, přestali vlci spolupracovat 
úplně. U některých vlků byla 
odpověď dokonce velmi rychlá 
a silná. Jeden z  vlků přestal 
spolupracovat hned po třetí 
zkoušce, když nedostal něco jako 
jeho partner. Byl dokonce tak 
frustrovaný, že zničil i signalizační 
bzučák.
Experimenty jasně naznačují, že 
toto chování bylo pravděpodobně 
zděděno od společného předka jak 
vlků, tak psů. Důležitým aspektem 
bylo také společenské postavení 
ve smečce. Hierarchie hrála velmi 
důležitou roli v experimentu, kdy se 
psi a vlci vyššího stupně podstatně 
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rychleji a razantněji cítili ukřivdění 
a podvedení, když nedostali svou 
odměnu.
Lidský dopad na psy však není 
zanedbatelný. Domácí ochočená 
plemena jsou dle výsledků dalších 
experimentů méně citlivá na to, 
že je s  nimi zacházeno špatně. To 
je pravděpodobně způsobeno jak 
domestikací, tak jejich zkušenostmi 
s lidmi. Vyšší tolerance k nerovnosti 
tak s  nejvyšší pravděpodobností 
pochází od lidí. Existují ale i rozdíly 
mezi plemeny psů. Borderky nesou 
nespravedlnost opravdu velmi 

těžce. Naproti tomu společenští 
psi mají cit pro rovné zacházení 
nižší. Je to vysvětlováno tím, že 
mají zkušenost se soužitím s lidmi, 
protože lidé jsou k nespravedlnosti 
tolerantnější.

Závěr
Slyšte tedy můj apel: Buďte ke 
svým psům spravedliví a více je 
odměňujte za jejich přátelskost a za 
jejich práci pro Vás.

Radko Loučka



8

TO NEJ Z NOVINEK ROKU 2017
Kompletní seznam známých barev 
Spolek BCCCZ děkuje poradkyni 
chovu Monice Švarcové za 
zpracování dostupných známých 
zbarvení border kolií a Veronice 
Tvrdé za konzultaci a spolupráci 
na seznamu. Seznam barev byl 
zpracován na žádost plemenné 
knihy ČMKU, které byl následně 
zaslán. Seznam by vám měl sloužit 
jako podklad pro uvádění zbarvení  
v přihlášce vrhu.
http://bcccz.cz/chov/seznam_barev_
boc.xlsx 

Výzva pořadatelům sportovních akcí
Pokud máte zájem v roce 2018 
uspořádat sportovní akci pod 
hlavičkou Spolku BCCCZ, prosíme 
o zaslání Vaší nabídky (nástřel 
rozpočtu, termín, místo) do konce 
září 2017, buď na e-mailové adresy 
členů výboru nebo sportovní 
referentky, která předá nabídku dále 
k jednání. Děkujeme.

Plán výstav 2018
Do akcí byly doplněny první termíny 
na rok 2018: 
26.5.2018 - Klubová výstava bez KV s CAC 
27.5.2018 - Speciální výstava s CAC
1.9.2018 - Středoevropská výstava  
s CAC - Srbská Kamenice  
2.9.2018 - Klubová výstava s KV  
s CAC - Srbská Kamenice   

Tetování/čipování štěňat
S platností od 25.5.2017 došlo 
usnesením P ČMKU 137/05/17 ke 
zpřesnění “Směrnice pro označování 
štěňat ČMKU” takto: Tetování je 
povoleno provádět nejdříve ve stáří 
6 týdnů, čipování od stáří 4 týdnů, 
a to celý vrh najednou na základě 
vydaných tetovacích čísel. Tetováním 
nebo čipováním je jednoznačně 
ověřen počet a pohlaví zapisovaných 
štěňat. Označení potvrdí provádějící 
oprávněná osoba na příslušném 
formuláři. 

Přijetí za přímého prozatímního 
člena ČMKU
Na základě žádosti výboru, ČMKU 
schválilo přímé prozatímní členství 
Border Collie Clubu Czech Republic 
s platností od 1.4.2017. Podmínkou 
je ukončení členství v SKK (Spolek 
kynologických klubů) k tomuto datu.

Nový jednací řád Výboru a KRK
Schválen nový jednací řád Výboru 
spolku BCCCZ a Kontrolní a revizní 
komise (KRK). Nový řád zohledňuje 
změnu z občanského sdružení na 
spolek a každodenní práci orgánů 
spolku (emailová komunikace atd).

Sleva 10% od laboratoře Genomia
https://www.genomia.cz/cz/terms_
conditions/#kluby_dog .
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Ing. Radko Loučka, CSc.
Předseda
Česká Rybná u Žamberka
mobil: 603888362
rloucka@volny.cz

Monika Švarcová
Poradkyně chovu
Plasy
mobil: 602181673
zazgiru@volny.cz

Bc. Renata Zelyczová
Hospodářka
Ústí nad Labem - Sebuzín
mobil: 602511887
rzelyczova@seznam.cz 

Stanislava Balogová
Místopředsedkyně
Ústí nad Labem - Brná
mobil: 777270168
lusikastana@seznam.cz

Mgr. Anna Hrochová
Jednatelka
Třebenice
mobil: 777858232
anna.hrochova@royalfellow.cz

Představení výboru
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Zápis ze členské schůze
Spolku BCCCZ
Datum a místo konání: 19. 3. 2017 v sídle firmy Dibaq, a.s. v Helvíkovicích, 
zahájení v 13 h.
Předsedající: Radko Loučka
Počet přítomných usnášeníschopných členů BCCCZ 43

1. Výsledek voleb orgánů schůze
zapisovatel (resp. předseda návrhové komise): Anna Hrochová
ověřovatel zápisu: Petra Opočenská
předseda návrhové komise: Anna Hrochová, členové: Alena Smolíková, 
Marcela Nosková
předseda volební a mandátové komise: Ilona Morávková, členové: Alexandra 
Grygarová, Petra Novotná

2. Návrh programu jednání, uveřejněný v  pozvánce, byl doplněn o 3 
pozměňovací návrhy: 
Vyřadit vyhlášení výsledků fotografické soutěže (bod 10)
Vyřadit návrh Beáty Štýbrové z důvodů její nepřítomnosti (bod 11)
Přidat ke zprávě předsedy také zprávy referentů (bod 5)
Pozměňovací návrhy byly schváleny plným počtem hlasů.
Program s pozměňovacími návrhy byl schválen plným počtem hlasů.

3. Stručný průběh projednávání jednotlivých bodů programu

3.1.  ZPRÁVY 
Zprávy předsedy BCCCZ (činnost funkcionářů, databáze psů, informace 
z ČMKU), Moniky Švarcové - poradce chovu, Renaty Zelyczové – hospodářky 
a referentů (Daniela Rájové – pasení, Ilony Morávkové – databáze psů, 
Veroniky Tvrdé – databáze epilepsie).
-  Zpráva předsedy KRK (Radek Šíp) 
Členská schůze bere na vědomí zprávy předsedy výboru, referentů a předsedy 
KRK.
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3.2.  JEDNACÍ ŘÁD
Jednací řád byl schválen jednohlasně.

3.3.  VOLEBNÍ ŘÁD 
Hlasování, které se týkalo podstatných pozměňovacích návrhů:
3.3.1. Volba do funkcí, návrhy: 
Bude se volit každý druhý rok, jmenovitě podle funkcí.
Jasné specifikace volených funkcí: První následující volby se bude volit 
jednatel a předseda, další dva roky členská schůze bude volit poradce chovu, 
hospodáře a místopředsedu. V těchto volbách se bude volit všech pět členů a 
určí se do jakých funkcí. 
Volební období bude čtyřleté.

ODSOUHLASENO 41 hlasy (1 proti a 1 se zdržel).

3.3.2. Může se zástupce právnické osoby stát členem výboru nebo KRK?
Hlasování: 24 proti, 6 se zdrželo a 13 pro.
Výsledek: Volen nemůže být zástupce právnické osoby.

3.3.3. Hlasování s využitím plné moci
Bylo odhlasováno, že nelze hlasovat s využitím plné moci
PŘIJATO všemi hlasy.

3.3.4. Změna bodu 5: Zvolený kandidát může vykonávat pouze jednu ze 
zvolených funkcí. PŘIJATO všemi hlasy.

3.3.5. Opraven bod 6. – SCHVÁLENO. (zdrželi se 3, přijato)

Závěr: Volební řád byl schválen s  přijatými pozměňovacími návrhy 
(jednotlivé body viz. příloha).

3.4.  STANOVY
Radek Šíp předložil změny stanov Spolku BCCCZ, které vyplynuly 
z projednávání volebního řádu. Změny budou podrobně rozepsány v příloze.
Změny stanov byly schváleny 
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3.5. Volby do výboru a KRK
Do výboru kandidovali všichni jeho stávající členové. 
Do KRK kandidovali všichni jeho stávající členové.  
Počet přítomných usnášeníschopných členů BCCCZ:  43
Návrh, aby volby byly veřejné byl schválen všemi hlasy.
- Do výboru byli zvoleni:
4 roky, počet hlasů PRO Stanislavu Balogovou 33, PROTI 0, ZDRŽEL SE 10
4 roky, počet hlasů PRO Moniku Švarcovou 34, PROTI 0 , ZDRŽEL SE 9
4 roky, počet hlasů PRO Renata Zelyczovou 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 9
Na dva roky, počet hlasů PRO Annu Hrochovou 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 7
Na dva roky, počet hlasů PRO Radko Loučka 31, PROTI 1, ZDRŽEL SE 11

- Do KRK byli zvoleni:
na 2 roky Radek Šíp, počet hlasů PRO 41, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2
na 4 roky Martina Paulino, počet hlasů PRO 41, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2
na 4 roky Simona Sochorová, počet hlasů PRO 42, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

3.5.  Vyhlášení klubových šampiónů (seznam je uveden v příloze). 

3.6. Vyhlášení výsledků soutěže „PES ROKU 2016“
Sponzoroval FITMIN (seznam psů je uveden v příloze).

3.9. Diskuze
Na výzvu v  pozvánce formulovat dotaz nebo příspěvek do diskuze do 14 
dnů se ozval pouze pan Radek Polášek. Navrhl, aby bylo hlasováno o tomto 
usnesení:
„Členská schůze BCCCZ schvaluje/neschvaluje návrh uznat délku členství 
od původního data všem, kterým bylo přerušeno v  důsledku nepřesně 
interpretovaných pravidel o termínu jejich splatnosti.“
Členská schůze požadavku p. Poláška nevyhověla a jeho usnesení 
nepřijala.

Seznam příloh:
Prezenční listiny
Zpráva předsedy BCCCZ
Zpráva předsedy KRK
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Průběh projednávání jednacího řádu, volebního řádu a změny stanov
Jednací řád Spolku BCCCZ
Volební řád Spolku BCCCZ
Stanovy Spolku BCCCZ
Seznam klubových šampiónů
Výsledky soutěže „PES ROKU 2015“

Jméno a podpis zapisovatele: Anna Hrochová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Petra Opočenská

Usnesení ze členské schůze
Spolku BCCCZ
Datum a místo konání: 19. 3. 2017 v Helvíkovicích, zahájení v 13 h., ukončení 
17,30 h.
Předsedající: Radko Loučka
Počet přítomných usnášeníschopných členů BCCCZ 43.
 
4. Usnesení:
4.1.  Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedy spolku, referentů a 
zprávu předsedy KRK.

4.2.  Členská schůze schválila:
Jednací řád Spolku BCCCZ bez připomínek.
Volební řád Spolku BCCCZ se změnami (budou v příloze).
Stanovy Spolku BCCCZ se změnami (budou v příloze).
Schváleno počtem hlasů PRO = 33, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 10.

4.3.  Členská schůze neschválila návrh pana Poláška: 
„Členská schůze BCCCZ neschvaluje návrh uznat délku členství od původního 
data všem, kterým bylo přerušeno v  důsledku nepřesně interpretovaných 
pravidel o termínu jejich splatnosti.“

4.4.  Členská schůze zvolila veřejnou volbou do statutárního orgánu, resp. 
výboru tyto osoby:
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Předseda – Radko Loučka, zvolen na 2 roky
Jednatelka – Anna Hrochová, zvolena na 2 roky
Místopředseda – Stanislava Balogová, zvolena na 4 roky
Poradkyně chovu – Monika Švarcová, zvolena na 4 roky
Hospodářka – Renata Zelyczová, zvolena na 4 roky

4.5. Členská schůze zvolila do kontrolní a revizní komise tyto osoby:
Radek Šíp – předseda na 2 roky
Martina Paulino - zvolena na 4 roky
Simona Sochorová - zvolena na 4 roky

4.6.  Členská schůze ukládá:
Webmasterovi uveřejnit změny dokumentů, zápis z členské schůze a výsledky 
rozdělení funkcí ve výboru a KRK na web stránkách do 14 dnů.
Jednatelce BCCCZ zaregistrovat změny stanov na MS do 30 dnů.

4.7.  Usnesení bylo schváleno počtem hlasů PRO = 33, PROTI = 0, 
ZDRŽEL SE = 10

Jméno a podpis zapisovatele: Anna Hrochová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Petra Opočenská
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Zpráva předsedy KRK
Dobrý den,

na minulé členské schůzi před deseti 
měsíci, v květnu 2016, jsem před Vás 
předstoupil jako předseda Kontrolní 
a revizní komise se svou zprávou, 
předstupuji před Vás i nyní. Nechci 
se opakovat ve své zprávě z minulého 
roku a místo toho bych se rád zaměřil 
na to, co se změnilo. Kdo má zájem, 
může si mou loňskou zprávu přečíst 
na spolkovém webu.

Složení Kontrolní a revizní komise 
se od volební schůze v  září 2015 
nezměnilo a je stále ve složení 
Simona Sochorová, Martina Paulino 
a Radek Šíp.

Kontrolní a revizní komise byla i 
v  minulém roce trvalým hostem 
jednání výboru spolku, tímto děkuji 
výboru za důvěru a ochotu nás 
k jednání zvát.

Náš spolek má od 1. června 2016 
zřízen transparentní účet. Ačkoli 
jsme měli obavy z možného narušení 
soukromí členů při platbách nebo 
nutnosti vyřizovat dotazy členů po 
každé bagatelní provozní platbě, 
nepotvrdilo se to. Jsem přesvědčen, 
že existence transparentního účtu 
přispívá k  dobrému vnímání u 

nečlenů, u členů pak k důvěře v chod 
spolku.

Úkolem Kontrolní a revizní komise 
je mimo jiné dohled nad správností 
výkladu a užití spolkových předpisů, 
řádů, stanov a směrnic. Kontrolní a 
revizní komise se zodpovídá členské 
schůzi, nikoli výboru a je právem 
každého člena spolku obrátit se na 
Kontrolní a revizní komisi, v případě 
že není s  rozhodnutím výboru 
spokojen a je přesvědčen, že došlo 
k  porušení jeho práv. V  uplynulých 
deseti měsících KRK žádný takový 
podnět k přezkoumání neobdržel.

Na dnešní schůzi se budou 
projednávat mimo jiné i návrhy 
změn řádů. Ať už navrhované 
změny budou či nebudou schváleny, 
prosím snažme se o jejich maximální 
jednoduchost a stručnost.

Čím složitější, obsáhlejší a vše 
popisující řády, směrnice a stanovy 
si sami na sebe vymyslíme, a 
hlavně čím více jich vytvoříme, tím 
obtížnější bude pro každého z nás je 
všechny znát a dodržovat. Čím více 
povinností si stanovíme, tím spíše 
bude nějaká porušena. Čím detailněji 
něco popíšeme, tím spíše to odchylka 
od nějaké banality zneplatní. Čím 
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více odstavců a paragrafů vytvoříme, 
tím spíše budou nakonec různé části 
předpisu v rozporu.

Na závěr zprávy nesmím zapomenout 
poděkovat členkám komise Simoně 
Sochorové a Martině Paulino, za 

jejich práci v komisi po celé uplynulé 
volební období.

Děkuji za pozornost

Radek Šíp
19.3.2017

Zpráva předsedy na členské schůzi 
Spolku BCCCZ, konané 19.3.2017
Dovolte, abych Vás informoval  
o činnosti výboru mezi členskými 
schůzemi. Jednání probíhala 
v souladu s jednacím řádem výboru 
a KRK, který byl na začátku roku 
upraven na základě praktických 
zkušeností. Výsledky činnosti 
výboru jsou transparentně uvedeny 
v  zápisech, které jsou pravidelně 
uveřejňovány na web stránkách. 
Každý si tedy může udělat obrázek 
o činnosti výboru a najít si, co 
potřebuje.
Na vlastní žádost ukončila 
25.8.2016 členství ve výboru Petra 
Opočenská. Na její funkci výbor 
kooptoval Annu Hrochovou. 
Funkce jednatelky i referenta 
pro sport se ujala na výbornou. 
Doufám, že dnes její kooptace bude 
potvrzena. 

Asi nejdůležitějším rozhodnutím 
výboru je ukončení našeho 
působení v ČMKU prostřednictvím 
Svazu kynologických klubů (SKK), 
k 1.4.2017 se stáváme na 2 roky 
prozatímním členem ČMKU. 
Následně bychom měli být valnou 
hromadou ČMKU schváleni 
řádným členem ČMKU.
Mezi nejdůležitější změny proti 
minulému období považuji 
aktualizaci databáze psů. Pracoval 
na tom Ing. Emil Krupa, za což mu 
patří velký dík. Upravil databázi 
tak, že v ní lze nyní mnohem více 
a jednodušeji třídit a vyhledávat 
podle vlastních kritérií, zejména 
s  ohledem na výsledky bonitace  
a výsledky zdravotních vyšetření. 
Databáze také umožňuje 
vyhodnocovat chov z  různých 
statistických hledisek.
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Výbor svoji činnost neomezuje 
pouze na chovatelskou, i když ta 
bude vždy tou hlavní, ale také na 
sport, vzdělávání a poznávání. 
Vzhledem k  tomu, že plemeno 
border kolie je velmi všestranné, 
podporujeme kromě pasení i celou 
řadu další sportů, v mnoha z nich 
vyhlašujeme psa roku a pořádáme 
mistrovství BCCCZ. Změnili jsme 
systém pořádání členských schůzí. 
Prvních 10 let se schůze konaly 
vždy v Brně při mistrovství v agility, 
v  dalších 5 letech při klubových 
výstavách. Nyní bychom se rádi 
setkávali na různých zajímavých 
místech v  různých částech ČR  
a poznávali nová prostředí. Proto 
jsme zvolili propojení členské 
schůze s  pořádáním tematického 
semináře. První byl o genetice, ten 
dnešní o výživě a zdraví psů, příští 
může být např. o nějaké sportovní 
aktivitě, právnických záležitostech, 
tvorbě web stránek, práce  
s databází nebo jak fotografovat. 
Jak víte, vyhlašujeme fotografické 
soutěže na nějaké téma, to poslední 
bylo „zima a BOC“. Třeba po 
absolvování semináře o tom, 
jak lépe fotografovat psy, by se 
ještě zvýšil zájem o tuto aktivitu. 
V  těchto trendech bychom rádi 
pokračovali i nadále. Vzdělávání 
a podrobnější informování členů 

probíhá na web stránkách a tam 
hlavně prostřednictvím zpravodaje 
Borderholic. Jsem moc rád, že tento 
klubový zpravodaj stále žije a za to 
je třeba poděkovat Martině Paulino 
a členům její redakční rady.
Pasení bylo a mělo by zůstat hlavní 
náplní života border kolií, to je 
jejich původní poslání. Jsem rád, 
že má stále mnoho majitelů border 
kolií chuť s  nimi pást. V  loňském 
roce proběhlo v  collecting stylu 
22 akcí, zkoušky a soutěže na nich 
úspěšně absolvovalo 332 psů, což je 
nárůst o plných 20 %. Nově fungují 
web stránky Komise pasení https://
paseni.kjcr.cz/, kde lze nalézt vše 
potřebné, mezinárodně fungují 
stránky FCI na http://fci.be/en/FCI-
Herding-Dogs-Commission-1296.
html. I v  ostatních sportech se 
české border kolie stále častěji 
prosazují na předních místech  
i v mezinárodních soutěžích. Spolek 
BCCCZ některé zvlášť úspěšné 
závodníky podporuje finančně.
Výbor v  minulém období přešel 
ve svém rozhodování k  větší 
preferenci těch, kteří jsou členy 
našeho spolku již delší dobu  
a k podpoře pořadatelů akcí, kteří 
evidují členy BCCCZ a dávají jim 
slevy na startovném. Podporujeme 
také úspěšné majitele psů tím, že 
jim věnujeme klubové předměty, 
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čímž náš spolek zároveň propagují. 
Za to jim patří velké poděkování. 
Když už se děkuje, tak je třeba 
připomenout, že naši činnost 
významně podporují také 
sponzoři, přičemž hlavním z  nich 
je náš dnešní hostitel, firma Dibaq, 
a.s., která vyrábí krmiva značky 
FITMIN.
Co se týče hospodaření, v minulém 
roce probíhalo standardně bez 
nějakých větších problémů. Nová 
hospodářka k  němu přistupuje 
profesionálně. Její podrobná 
zpráva bude přílohou zápisu. Za 
období 1.1.2016 – 31.12.2016 bylo 
na účet přijato 243.700 CZK jako 
členský příspěvek, nebo vstupní 
poplatek. Rok 2016 jsme uzavřeli 
se zůstatkem 218.178 CZK. 
Protože vedeme transparentní 
BÚ, každý se může kdykoliv na 
průběh hospodaření podívat. Jiný 
účet nevedeme, peníze v hotovosti 
nepřijímáme.
Rád bych členům našeho spolku 
opět připomenul a nyní ještě 
zdůraznil, že členové výboru, 
KRK a referenti nejsou žádnými 
zaměstnanci nějakého úřadu, ale 
dobrovolnými členy spolku se 
stejnými povinnostmi a právy jako 
každý jiný člen, jen dobrovolně 
dělají něco navíc. Nebombardujte 
je prosím zbytečnostmi, a ne-

prosazujte hlava nehlava, co Vy 
si myslíte. Občas se to totiž stává. 
Šetřete prosím jejich čas a nervy. 
Uvědomte si, že ve spolcích vždy 
rozhoduje většina a to i ve výboru, 
který ostatní zastupuje. Když už byl 
někdo do výboru zvolen, je třeba 
mu dát důvěru. Pokud se Vám 
nějaké rozhodnutí nelíbí, je třeba 
se s tím smířit. Berte to tak, že tito 
lidé na sebe převzali odpovědnost 
za chod spolku a dělají to v dobré 
víře pomáhat. Proč o tom mluvím? 
Stále častěji se totiž množí žádosti  
o výjimky, a když je žádost 
zamítnuta, žadatel začne být 
hrubý a dokonce i vyhrožuje 
soudem. Pokud někdo něco špatně 
pochopil, ale ostatní členové 
s  pochopením problém nemají, 
pak by se měl zamyslet především 
sám nad sebou. Tímto chci opět 
zdůraznit, že stanovy a řády byly 
vymyšleny a schváleny proto, aby 
byly dodržovány. Jednoznačně tedy 
platí, že se mají dodržovat.
Na závěr mé zprávy bych chtěl moc 
poděkovat všem členům výboru, 
KRK a referentům z  minulého 
volebního období za jejich 
obětavou práci pro Spolek BCCCZ 
a potažmo i pro rozvoj chovu border 
kolií. Jsou to úžasní lidé, kteří jsou 
ochotní věnovat spoustu času pro 
blaho klubu a potažmo borderek. 
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Chtěl bych tímto poznamenat, 
že v  kolektivu, ve kterém panuje 
přátelská atmosféra, se pracuje 
dobře a určitě se udělá více práce. 
Byl bych rád, kdyby alespoň taková 
přátelská atmosféra panovala ve 

výboru i v budoucnu, a to nejen ve 
výboru, ale i mezi ostatními členy 
našeho spolku. 

Radko Loučka - předseda

POSUZOVÁNÍ BORDER KOLIE
(z pracovního pohledu) 

Janet E. Larson 
překlad Jana Malinská

O autorce: Janet Larson koupila 
svou první border kolii, Caora Con’s 
Pennant-UD, na mlékařské farmě 
v roce 1968. Byl to pes z chovu Caroll 
Schaffner, Freda Bahnsona a Edgara 
Goulda. V roce 1972 si od Arthura 
Allena koupila svou zakládající fenu 
Caora Con’s Bhan-righ, která byla 
vnučkou psů Gilchrist Spot a Wiston 
Cap. Čtyři psi z  této původní linie 
se stali vodicími psy, mnoho jich 
soutěžilo v  pasení a získali tituly 
v  obedience a sportovní kynologii, 
mezi nimi: VX-Caora Con’s Black 
Bison-SchH3, CDX, WC; VX, HCh-
Caora Con’s Black Magnum-BH, 
SchH2, HX, CDX; HCh-Thornhill 
Meg-HX; Ch.X-Ivyrose Maya-HS, 
HX; Ch.X-Caora Con’s Ceitlyn-
PT, HS, HIAs; Ch.X-Caora Con’s 
Pendragon-PT, HSAs and Ch-Caora 
Con’s Ceiradwen-PT. Její výstavně 

úspěšná, V, Ch.X-Caora Con’s 
Gaidin Lan-HS, CDX, BH, TT je také 
potomkem těchto původních psů. 
Janet silně věří v koncept „celkového 
psa“: pracovní schopnosti, povaha, 
zdraví a funkčnost a dobrá stavba 
těla. Všechna její současná chovná 
zvířata jsou čistě z britských linií, jsou 
šampiony s tituly z pasení, mají kyčle 
hodnocené zároveň u OFA i PennHip 
a mají CERF vyšetření očí. V  roce 
1976, ještě na střední škole, založila 
Border Collie Club of America  
a 19 let byla editorem Border Collie 
News. V  roce 1986 napsala první 
vydání knihy The Versatile Border 
Collie. Dog Writers Association of 
America ocenila tuto knihu druhým 
místem v  kategorii Nejlepší kniha  
o plemeni. Kompletně revidované  
a aktualizované druhé vydání knihy 
The Versatile Border Collie bylo 
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nedávno vydáno nakladatelstvím 
Alpine Publications. Bylo rozšířeno 
ze 140 na 284 stran, má stovky 
nových fotografií a barevných 
obrázků. Janet má bakalářský 
titul z  chovu zvířat a z  chemie, 
magisterský titul z  přírodovědného 
vzdělávání. Odsloužila 8 let 
aktivní služby v  armádě USA, 
je veteránkou operace Pouštní 
bouře, a má zkušenosti s  výcvikem  
a službou s hlídacími psy a psy pro 
vyhledávání.)

Důvod k obavám
Výstava psů by měla pomáhat 
chovatelům ve  výběru chovných 
zvířat s  cílem zlepšování plemene. 
Bohužel toto neplatí ve všech 
případech. Napadají mne dvě 
plemena. Německý ovčák je 
plemeno, se kterým mám zkušenost 
z  minulosti v  armádě a u policie. 
Americký výstavní německý ovčák 
je extrémní karikaturou původního 
pracovního psa: přeúhlený, záda ve 
tvaru křivky skoku na lyžích, vysoký 
s  úzkým tělem a dlouhým, téměř 
koliím čumákem. Policie a armáda 
nyní téměř výhradně kupují psy 
z  evropských pracovních linií. 
Evropské pracovní linie jsou zdravé 
a funkční, s  v  průměru mnohem 
lepšími kyčlemi, silným pracovním 
drivem a dobrými povahami. Tito 

psi jsou méně úhlení, ne tak vysocí, 
kompaktnější, atletičtí ve stavbě, 
s  liščími tvářemi a při klusu tam  
a zpět se jim nohy nepletou tak, 
jako americkým psům. Nepřekáží 
si ani při skocích a překonávání 
jiných překážek. To druhé plemeno 
je Anglický setr. Psi pro práci v poli 
jsou menší, mají kratší uši, těsněji 
přiléhající pysky a střední srst, 
která je praktická v  poli. Výstavní 
psi jsou obři s obrovskýma ušima, 
povislými pysky a srstí dosahující 
téměř na zem. Obávám se, že 
podobný osud čeká i border kolii.  

Britský vs. australský typ
Vypadá to, že se tu vyvíjí dva 
typy. Britský pracovní (původní 
a nevylepšený) typ a australský 
(výstavní) typ. Genetický drift je 
tak silný, že tyto typy by možná 
dokonce zasloužily být rozděleny 
na dvě plemena tak jako americký 
a anglický kokršpaněl. Nejsem si 
jistá, zda opravdu chceme, aby se 
toto stalo, ale možná už teď je příliš 
pozdě. Smísení britské a australské 
varianty by mohlo být pro obě 
přínosné, protože oba typy prošly 
silnou liniovou plemenitbou,  
i když pro jiné účely. V  průběhu 
vývoje byly australské linie 
mnohokrát kříženy s  jinými 
britskými ovčáckými typy, ale 
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s  využitím intenzivní liniové 
plemenitby byl fyzický typ 
sjednocen. Použití krve kolií 
způsobilo vysoký výskyt CEA. 
Další problém je CL, smrtelná 
porucha ukládání lipidových 
vrstev okolo neuronů. Pozitivní 
věcí je to, že australské výstavní 
linie jsou téměř prosté britské krve 
z pozdních 40. letech 20. století 
a dále. Díky tomu jsou prakticky 
prosté krve psa J.M.Wilson’s Cap. 
Cap měl bratra se „záchvaty“  
a v  rodokmenu legendárního psa 
Wiston Cap je 32 krát. Wiston 
Cap, jeden z  top trialových psů 
všech dob a nejpoužívanější krycí 
pes v  historii plemene, je dnes 
prakticky v  každém britském 
pracovním rodokmenu. S  tímto 
zhuštěním krve přišlo zvýšení 
výskytu DKK a epilepsie. Smísení 
typů by přineslo zoufale potřebnou 
nepříbuznou krev. Australští psi 
bývají příliš krátcí a mohutní, 
zatímco mnozí britští psi jsou 
velmi nohatí s  jemnou kostrou. 
Viděla jsem mnoho kříženců, kteří 
zároveň dobře vypadali i pracovali. 
Ideálním poměrem se zdá být 1/4 
australská ku 3/4 britským. Mají 
více srsti a jsou mohutnější, ale stále 
mají ladnou, atletickou eleganci. 
Bohužel obě strany jsou proti 
sobě tak namířené, že rozdělení 

na dvě plemena, australskou 
border kolii a britskou border 
kolii, může být jediným řešením. 
Britský typ
Musíme pamatovat, že Britové 
vyšlechtili plemeno border kolie. 
Na nedávné výstavě psů jsem 
zaslechla, jak nějaký vystavovatel 
někomu říkal, že plemeno je 
z  Austrálie! International Sheep 
Dog Society (ISDS) z Británie je 
původním registrem a vyvinula 
moderní ovčácké trialy jako 
pomůcku pro výběr chovných 
jedinců. Není bez zajímavosti, že 
zakladatelé James Gardner, James 
Thompson, R.J.Lloyd, J.M.Wilson 
a James Reed byli důležitými muži 
pro plemeno kolie. Založili ISDS 
v  roce 1906 protože Kennel Club 
nenaplňoval jejich potřeby pro chov 
kvalitních pracovních psů. Jméno 
„border“ bylo poprvé použito 
v roce 1921 v článku o International 
Supreme Championship kvůli 
odlišení pracovních a výstavních 
kolií a proto, že nejlepší pracovní 
psi byli z  hraničních hrabství 
mezi Skotskem a Anglií, například 
hrabství Northumberland  
a Cumbria. Následkem toho se 
plemeno stalo předním ovčáckým 
psem a bylo exportováno do celého 
světa včetně Austrálie a Nového 
Zélandu. ISDS registruje pracovní 
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border kolie malé, střední a velké 
(jejichž výška je proměnlivá od 
42,5 do 60 cm). Srst je registrována 
jako dlouhá, středně dlouhá nebo 
krátká. Uši jsou různé od klopených 
po stojaté, ale všechny border kolie 
pracují typickým stylem: touha 
běžet ze široka při přivádění stáda 
tak, aby zvířata nebyla vyplašena,  
a „sledující“ plížení při přibližování 
se ke stádu a při pohánění stáda. 
Existuje několik tělesných typů 
pracovní border kolie, z  nichž 
všechny jsou korektní a slouží 
specifickým účelům, v  závislosti 
na terénu a typu ovládaných zvířat. 
Tyto jsou: krátkosrstý, často s ušima 
vztyčenýma, v kostře lehký a velmi 
rychlý „lurcher“ nebo „fox collie“ 
typ, který je předkem krátkosrsté 
kolie, kelpie a australského 
honáckého psa; velký, s ušima dolů, 
velmi osrstěný Northumbrian typ, 
dobrý k  dobytku, ovcím a pro 
hnaní velkých stád – což vyžaduje 
většího, silného psa. Tito psi jsou 
hlavními předky dlouhosrsté kolie, 
anglického ovčáka a australského 
ovčáka. Pěkný, malý „Highland 
typ“ s  liščí tváři a lehkou kostrou, 
vyskytující se na ostrovech, 
skalnatých pobřežích a ve strmých 
kopcovitých oblastech, kde je 
potřeba malého, rychlého psa 
s jistým krokem, je předkem šeltie. 

V  nedávné době se, následkem 
intenzivní liniové plemenitby na 
psa Wiston Cap, vyvinul vysoký, 
atletický typ se vztyčenýma 
ušima a dlouhou, nebo středně 
dlouhou srstí. Tito psi jsou ve 
stavbě těla spíše jako setři, velmi 
rychlí a velmi dobře se jim daří 
v  ovčáckých trialech. Navíc je 
tu mnoho kombinací mezi typy. 
 
Australský typ
Mnoho skvěle pracujících krycích 
psů border kolie bylo vyvezeno 
do Austrálie a na Nový Zéland, 
zejména po první světové válce  
a před druhou světovou válkou. Pro 
Britskou pracovní border kolii byla 
krev těchto důležitých psů ztracena. 
Tito psi byli kvůli nedostatku 
kvalitních fen kříženi s  fenami 
různých typů, jako jsou německá 
koolie, smithfield bobtail, kolie  
a lancashirský patař. V těchto 
dobách také platil názor, že otec 
má hlavní vliv na štěňata a že 
fena je pouhou schránou. Jména 
mnohých fen ani nebyla uváděna 
v  rodokmenech, jiné byly zapsány 
pouze jako fena z  toho a toho 
místa, a občas bylo zmíněno 
plemeno! Potomci těchto spojení 
se stali základem pro australskou 
border kolii, kelpii a australského 
honáckého psa. Studie jejich 
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rodokmenů ukazuje několik 
klíčových jedinců mezi předky 
všech tří plemen, včetně takových 
psů, jako byla Bantry Girl. V  40. 
letech 20. století byly sepsány 
standardy těchto plemen a začal 
chov pro výstavní kruh. Výstavní psi 
všech tří plemen jsou registrováni 
u Australian National Kennel 
Council. Typ border kolií, který 
Australané vybrali pro výstavní 
kruh, byl pěkný, malý, chundelatý. 
Díky vlivu lancashirského pataře  
a smithfieldů mají australské border 
kolie krychlové tělo, úměrně krátké 
nohy, velké, klenuté lebky, velmi 
výrazné stopy a krátké čumáky. 
Vliv kolií „vylepšil“ hustotu a délku 
srsti. V  50. letech už byl výstavní 
typ docela dobře ustálený. Bohužel 
tito psi nefungovali dobře jako 
pracovní psi, protože s  kratšíma 
nohama nedokázali pokrýt rozsáhlé 
prostory a měli příliš mnoho srsti 
do teplého klimatu. Důsledkem 
toho se stali primárně výstavními 
psy. Jejich povahy jsou mnohem 
klidnější než ty pracovních 
psů a jsou inteligentní a lehce 
cvičitelní, což z nich dělá populární 
společenské a obedience psy. 
Farmáři po celá léta pokračovali 
v  dovážení top pracovních psů ze 
Skotska a registrovali je u Australian 
Sheep Dog Society (vzorem byla 

International Sheep Dog Society). 
Tito psi jsou chováni pouze pro 
pracovní schopnosti. Ovčácké trialy 
jsou velmi populární a soutěživé, 
stejně jako tady a v  Británii. 
Mnoho výstavních chovatelů 
si stěžuje, že „trialeři“ chovají 
hyperaktivní, příliš chtivé, příliš 
velké, dlouhonohé, krátko- nebo 
středně-srsté psy s  nestejnýma, 
stojatýma nebo klopenýma ušima  
a horor všech hororů – příliš mnoho 
bílé, půlbílé hlavy nebo modré oči! 
Jeden známý chovatel výstaváků 
dokonce farmářům doporučil, 
aby „svoje“ plemeno nazývali 
nějak jinak, NE border kolie. 
 
Obecný typ: Forma následuje funkci
Border kolie je zaprvé a především 
nejlepší ovčácký pes na světě. Měla 
by být atleticky stavěná a vypadat 
tak, že dokáže zastat práci, pro 
kterou byla určena. To by bylo mým 
hlavním kritériem při posuzování. 
Měla by být předváděna v  dobře 
nasvalené pracovní kondici, ne 
s  nadváhou tak, jako mnoho 
výstavních psů. Nemám nic proti 
dobře vypadajícímu psovi, ve 
skutečnosti takové preferuji, ale 
pracovní schopnosti jsou stále 
mou prioritou. Někteří ze psů, 
které vidím vyhrávat ve výstavních 
kruzích, mají příliš krátké nohy  
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a jsou příliš dlouzí v těle na to, aby 
byli schopni „pokrýt“ (obloukem 
předběhnout) a otočit utíkající 
ovce v  otevřené krajině nebo na 
vřesovišti. Mnoho plemen ovcí 
jako jsou například katahdin, 
cheviot nebo barbados dokážou 
běžet rychlostí téměř 56 km/h. 
Malý, krátkonohý pes jednoduše 
nedokáže odvést tuto práci, bez 
ohledu na to, jak moc by chtěl. 
Většina malých a krátkonohých 
ovčáckých plemen byla vyšlechtěna 
pro práci na dvorech farem  
a v  omezených prostorech 
s  malými ohradami a uličkami. 
Krásná, bohatá, splývající srst, 
která se prakticky táhne po zemi, 
by se ve skutečných pracovních 
situacích beznadějně zacuchala  
a zamotala. O něco kratší srst 
by byla méně náročná na péči  
a mnohem praktičtější, i když ne tak 
oslnivá. Přestože osobně vnímám 
pohyb jako jednu z nejdůležitějších 
věcí při posuzování border kolie, 
flying suspension trot (poznámka 
překladu: klus s  vysokou akcí  
a prodlouženou fází vznosu) jako 
u německého ovčáka není správný. 
Pokud sledujete tyto psy při pohybu 
od vás a k vám, většina z nich jde 
vrávoravě nebo překřižují nohy 
jako americký německý ovčák. 
Cítím to tak, že každý chovatel 

nebo rozhodčí border kolií, by 
měl jít na ovčácký trial ve stylu 
ISDS a sledovat psy při práci. To by 
pomohlo ujasnit to, proč jsou tito psi 
stavěni jako anglický plnokrevník 
a ne jako clydesdaleský kůň. Tyto 
trialy jsou pořádány po celých USA, 
sponzorovány United States Border 
Collie Handler’s Association. 
Většina trialů má obrovskou účast, 
často soutěží několik stovek psů. 
Na velkých trialech jsou ceny pro 
vítěze 20 tisíc dolarů i více. Při 
sledování toho, jak tito psi obíhají 
a vyzvedávají ovce na 500 až 800 
metrů, uvidíte, že primárním 
pohybem border kolie je rychlý 
cval (trysk) jako u chrta. Další 
využívané typy pohybu jsou lehký 
cval a plíživý mimochod nebo krok 
při přibližování se k ovcím. Vzácně 
uvidíte pracující border kolii 
v klusu, ještě vzácněji ve flying trot. 
 
Úhlení
Výstavní chovatelé a rozhodčí 
mohou mít pocit, že vylepšují 
plemeno, ale je tomu skutečně tak? 
Přírodní, tisíc let trvající výběr na 
kopci vyprodukoval psa nejlépe 
uzpůsobeného k  výkonu práce, 
která je od něj žádaná. Podívejte se 
blíže na stavbu těla chrta, kojota, 
vlka, nebo pracovní border kolie. 
Pes by měl mít vyvážené, ale ne 
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extrémní úhlení. Úhel uložení 
lopatky je přibližně 30 stupňů, 
ne oněch „ideálních“ 45 stupňů 
žádaných u německého ovčáka, 
což se podle všeho snažíme 
napodobit. Navíc lopatka je s pažní 
kostí obvykle spojená pod úhlem 
blížícím se spíše 120 stupňům, ne 
90 stupňům, jako u německého 
ovčáka. Úhlení vzadu by mělo 
vyvažovat úhlení vpředu. Záď  
u chrta, vlka, kojota nebo pracovní 
border kolie je pouze lehce spadající 
díky méně skloněné pánvi. 
Německý ovčák má spáditou záď, 
protože je klusajícím psem. Také 
mají vysoký výskyt DKK, příčinou 
je tlak působící na kyčelní kloub 
v  důsledku nepřirozeného úhlu. 
Spáditá záď a nízké nasazení ocasu 
vede k vysokému počtu psů s anální 
píštělí. Tím že jsem byla majitelkou 
dvou německých ovčáků, z  nichž 
u jednoho se vyvinula anální 
píštěl, vám můžu říct, že je to 
tichý zabiják. Opakované operace 
a inkontinence jsou konečným 
důsledkem. Utrpení je to hrozné. 
 
Pohyb 
Klus pracovní border kolie by měl 
mít dobrý dosah vpředu i vzadu, 
ale bez nadbytečných pohybů. Jak 
říká John Holmes, autor knihy 
„Farmer’s Dog“ a ISDS rozhodčí, 

dobrá pracovní border kolie by 
měla být stavěná jako anglický 
plnokrevník, ne jako shirský nebo 
clydesdaleský kůň, a měla by se 
pohybovat dobře pokrývajícími 
kroky s  minimálním zvedáním 
tlapek. Ve světě koní se tomuto říká 
„daisy cutter“ (sekač sedmikrásek). 
Vysoká, oslňující akce nebo flying 
trot jsou zcela špatné. Pohyb tam  
a zpátky by měl být pevný a přesný. 
Pes, který v  pohybu tam a zpět 
vrávorá, na kopci nevydrží. Viděla 
jsem border kolie, které vyhrály 
skupinu, s  krásným flying trot 
bočním pohybem, které nohama 
vpředu pletly a vzadu vrávoraly 
jako německý ovčák! Viděla jsem 
jiné psy, kteří jsou tak dlouzí 
v zádech a mají tak krátké nohy, že 
působí tak, jako kdyby se přední a 
zadní nohy pohybovaly nezávisle 
na sobě! Jiní psi jsou tak strmí 
vpředu a vzadu, že nemají vůbec 
žádný dosah. To vše jsou pro mě 
vážné chyby. Všem rozhodčím 
a chovatelům velmi doporučuji 
k přečtení a studiu vynikající knihu 
od Rachel Page Elliot „The New 
Dogsteps“. Pojednává o úhlení  
a pohybu, doprovázeno kresbami 
vytvořenými na základě filmových 
RTG snímků pracovních psů 
v  akci, normální a abnormální 
chody a ukazuje pozice kostí jak ve 
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statice, tak v pohybu. Autorka navíc 
ukazuje všechny druhy chodů, 
včetně lehkého cvalu a rychlého 
cvalu, a to, jak určité prvky stavby 
těla umožňují různé typy pohybu. 
 
Krk & horní linie
V pohybu by měla border kolie 
nést hlavu v  rovině. Mnoho dnes 
vystavovaných psů nese hlavu 
vysoko. Při „číhání“ na zvířata je 
hlava často snížena pod linii hřbetu. 
Pokud pes stojí v  pozoru, nebo 
postavený v  kruhu, hlava může 
být samozřejmě zvednutá a krk 
vyklenutý. Krk by měl být docela 
dlouhý a ohebný, umožňující 
snížení téměř až k zemi při „číhání“ 
a natažení a vyvážení při chůzi nebo 
běhu. Někteří z  těch hranatých 
výstavních psů vypadají, že nemají 
žádný krk. Samotná horní linie  
u border kolie není zcela rovná, jak 
si mnozí lidé od výstav rádi myslí. 
Tím, že je to cvalový pes s mnoha 
strukturními podobnostmi s chrty, 
má v  oblasti beder lehké svalové 
vyklenutí. Toto ve cvalu přidává 
extra sílu a odraz. Navíc je mnoho 
pracovních border kolií lehce 
vyšších v zadní části těla, podobně 
jako chesapeake bay retriever,  
a to díky zadním nohám, které jsou 
mírně delší, než přední. Delší zadní 
nohy také přidávají zadní části 

těla více síly pro cval. Kapří hřbet 
i zcela rovný hřbet jsou nežádoucí, 
protože s  tím, jak pes stárne, mají 
sklon k slábnutí. Psi s  kapřím 
hřbetem se mohou pohybovat 
divně a mimochodem, zatímco 
rovný hřbet se s  věkem prohne 
a pes bude náchylný k  artróze. 

Tělo
Tělo border kolie by mělo 
být lehce delší, než je výška 
v kohoutku, aby se předešlo tomu, 
že pes bude kvůli příliš krátkému 
hřbetu chodit šikmým chodem 
nebo mimochodem, podobně 
jako foxhound. Příliš čtvercové 
tělo jako u belgického ovčáka, 
nebo příliš dlouhé tělo jako  
u německého ovčáka je nežádoucí. 
Mnoho dnes vyhrávajících psů 
má příliš dlouhé tělo. To s  sebou 
nese větší riziko úrazů páteře při 
agility, nebo práci u ovcí. Vím 
to ze zkušenosti s  německými 
ovčáky. Mnoho ovčáků končí svou 
pracovní kariéru kvůli úrazům 
páteře. Malinois s krátkými zády je 
mnohem odolnější vůči pracovním 
zraněním páteře. Delší záda také 
způsobují větší zátěž na kyčle. 
V  koňském světe má americký 
klusák delší záda, strmější záď  
a výraznější úhlení než anglický 
plnokrevník. Americký klusák 
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byl vyšlechtěný jako klusající kůň, 
anglický plnokrevník je cválající 
kůň. Američtí klusáci jsou obecně 
koňmi do zápřahu, ne na ježdění. 
Delší záda jsou slabší. Musíme 
být opatrní a neměnit plemeno, 
nevzdalovat je od původního účelu. 
Navíc, jako cvalový pes, potřebuje 
border kolie hluboký hrudník  
a lehce vtažené břicho. Je to jako 
anglický plnokrevník s „vosím 
pasem“ v porovnání s americkým 
klusákem. Pes bez vtaženého 
břicha (jak požaduje náš současný 
standard) by při plném cvalu 
nebyl schopný ohnout se v  pase  
a předsunout zadních nohy 
dopředu. Kostra by měla být silná, 
ale ne příliš. Nemyslím si, že pes 
s  kostrou lehkou jako saluki, by 
zvládnul každodenní těžkou práci, 
stejně tak by to nezvládnul mohutný 
pes s  těžkou kostrou, stavěný jako 
mnoho dnešních výstavních psů.

Kravský postoj zadních končetin
Kravský postoj zadních končetin je 
další oblastí obav. Mnoho nejlepších 
lidí od ovčáckých trialů v Británii 
nemá rádo kravský postoj zadních 
končetin. Několik z  nich sem 
přijelo posuzovat trialy a povšimli 
si častého výskytu kravského 
postoje u amerických psů. Jeden 
z nich prohlásil, že má pocit, že my 

jsme dostali všechny ty psy, které 
oni nechtěli. Zajímavé je, že kravský 
postoj je běžný u border kolií, které 
se pohybují ve  flying trot, stejně 
jako je to u německých ovčáků. Je 
mi odporné vidět německé ovčáky 
vrávorající dokola ve výstavním 
kruhu jako nějaký houf mrzáků. 
Chovatelé se vzdali harmonického 
funkčního pohybu pro flying trot. 
Doufám, že neděláme to stejné. 
Ani nevím, proč byl vůbec kravský 
postoj zmíněn ve standardu. 
 
Hlava
Hlava je další oblastí, kde vidím 
velké rozdíly. Většina pracovních 
psů má hlavy stavbou podobné 
vlkovi nebo kojotovi. Mají stop, 
klínovitý tvar, lebku a tlamu  
o stejné délce. Někteří výstavní 
psi, zejména samci, mají obrovské 
hlavy s hlubokými stopy, dost jako 
berňáci. Hlava u australských linií 
byla selektována na to, aby byla 
roztomilá. Má vysoké klenuté čelo, 
strmý stop, krátký, lehce nahoru 
obracející se nos a velké, lehce 
vykulené oči, což jim dává roztomilý 
medvídkovitý vzhled. Britská hlava 
je delší a více klínovitá, elegantní 
a řezaná s  lebkou a čumákem  
o přibližně stejné délce. Stop je jasně 
vyznačený, ale ne tak strmý, jako 
australský stop. Oči jsou středně 
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velké, lehce mandlového tvaru  
a ne vystupující. Výraz je ostřejší  
a ne tak atraktivní pro mnoho lidí. 
Některé pracovní typy mají hlavy 
spíše delší a neatraktivní. Hlava 
někde uprostřed mezi oběma 
typy může být velmi atraktivní. 
Umírněnost je opět klíčem.
 
Uši
Jako člověk od pracovních psů 
shledávám současnou posedlost 
ušima směšnou. Mnoho border 
kolií má větší, níže nasazené uši 
než kolie nebo šeltie, protože mají 
širší lebku. Mnoho Američanů, 
věřím, že ve větší míře, než 
australští a britští lidé od výstav, 
chtějí napodobit uši kolií a šeltií. 
Nejsem si jistá proč. Vyztužování 
a lepení uší je časově náročné, 
nepřirozené a často nepříjemné 
pro štěně, protože se musí lepit celé 
měsíce. Nejhorší je, že to skrývá 
skutečnou genetiku nesení uší  
a dělá to tak selekci na uši mnohem 
těžší, pokud je to váš záměr. Uši 
border kolie by měly být pohyblivé 
kvůli lokalizaci zvuku a měly 
by být dostatečně zvednuté, aby 
ucho mohlo větrat. Nechceme psy 
náchylné k ušním infekcím, jako je 
mnoho loveckých plemen. Většina 
uší je různá od klopeného nebo 
složeného do strany (kterým lidé 

z pasení říkají „spadlé“) až po úplně 
vztyčené. V  Austrálii je vztyčené 
ucho vadou, což pravděpodobně 
pochází z dob, kdy se výstavní typ 
vyvíjel. K  ochraně před deštěm, 
sněhem a hmyzem je ideální ucho 
klopené nebo složené v 1/4 až 1/2. 
Pro bystrý výraz je ideální ve 3/4 
klopené až zcela vztyčené ucho. 
Protože uši ovce nepasou, je to 
celé o osobních preferencích. Také 
mám pocit, že příroda obvykle 
psovi dá takové uši, které nejlépe 
doplňují jeho hlavu. Někteří psi 
s uměle tvarovanýma ušima prostě 
tak nějak nevypadají vyváženě, 
ale i já bych měla pokušení 
upravit nestejné uši. Pro některé 
lidi dodávají psovi charakter. 
Z  pracovního hlediska nedělají 
žádný rozdíl, pokud jsou pohyblivé 
a umožňují proudění vzduchu. 
 
Ocas
Nesení ocasu je velmi spornou 
oblastí. Ideální nesení ocasu, když 
je pes uvolněný, je nízké s koncem 
stočeným nahoru jako ovčácká 
hůl. Špička by měla dosahovat 
k  hlezennímu kloubu nebo níže. 
V pohybu může být pyšně zvednutý 
a nesený jako vlajka pod úhlem 45 
stupňů, ukazující sebevědomou 
osobnost, ale nikdy by neměl být 
stočený přes hřbet jako u huskyho. 
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Také nemám ráda zalomené ocasy 
nebo ocasy stažené pod břichem, 
které ukazují ustrašenou, nebo 
slabou povahu. Ocas by měl být 
pohyblivý. Mnoho top pracovních 
psů nosí ocasy vysoko, když jsou 
pryč od ovcí. Z  nějakého důvodu 
standard považuje ocas nesený nad 
úrovní hřbetu za chybu. Výsledkem 
toho je, že někteří psi vypadají, že 
jim byly přeříznuty svaly na ocasech 
a ty jim pak celou dobu mrtvě visí. 
Věřím, že důvod tohoto bláznění 
okolo ocasů je to, že lidé od výstav 
slyšeli, že ovčáci nesnáší veselé 
ocasy (u ovcí). Což je pravda. Při 
práci se zvířaty by ocas měl být 
vždy nesen nízko, v  linii s  hlezny. 
Při práci u ovcí NENÍ používán 
pro vyvažování jako kormidlo (jak 
uvádí náš standard). Při práci je 
ocas napjatě držen nízko, někdy 
je dokonce vtažen pod břicho. 
Vlk sledující svou kořist by nikdy 
neštěkal nebo nemával ocasem nad 
hřbetem, tak by si kořist vyplašil. 
Pracovní border kolie pracuje 
s  nízkým ocasem ze stejného 
důvodu! Mějte na paměti, pasení 
je odvozené od loveckého chování 
vlka. Vysoko nesený, mávající ocas 
u ovcí naznačuje dvě věci: pes si 
stále hraje a ještě se mu nerozsvítilo, 
nebo psovi chybí instinkt pasení! 
Pryč od ovcí naznačuje ocas to, 

jakou má pes osobnost. Přátelský, 
dominantnější, energický pes 
ponese ocas vysoko, zatímco 
jemnější, submisivnější pes ocas 
nikdy nezvedne nad hřbet. Pohled 
na nejlepší obedience a agility psy 
ukáže, že většina z  nich pracuje 
s  ocasem stočeným přes záda! Při 
skocích nebo pro aportování je ocas 
skutečně používán jako kormidlo 
k  udržování rovnováhy. Pokud na 
výstavách upřednostňujeme pouze 
psy s  nízko neseným ocasem, 
vyřazujeme tak všechny psy 
s  přátelskou, pracovní povahou! 
Vysoké nesení ocasu v  pohybu by 
mělo být povoleno tak jako to je u 
kolií a šeltií.
 
Výraz a projev
Mám ráda živé, pozorné, 
sebevědomé psy s  inteligentním 
výrazem. Většina border kolií 
je trochu rezervovaných, takže 
nevítají každého jako kamaráda 
jako zlatý retriever. To neznamená, 
že mají omluvu k  tomu, aby byly 
plaché, nebo zlomyslné. Měly by 
tolerovat manipulaci a prohlížení 
bez známek odporu, nebo strachu. 
Slyšela jsem některé rozhodčí říkat, 
že chtějí v kruhu vidět „oko“. To je 
nesmysl, pokud neplánujete přivést 
do kruhu ovce. Někteří psi budou 
zírat na ostatní psy běhající v kruhu, 
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ale takoví mají obvykle tak jako tak 
příliš silné „oko“. Pes, který jen tak 
zírá na člověka, jako by byl ovce, 
nemá vyrovnanou povahu, jedině 
snad pokud má člověk na sobě ringo 
oblek a psovi bylo řečeno „hlídej“! 
 
Srst
Srst je další oblastí sporů. 
V  Austrálii byli výstavní psi 
selektováni pro dlouhou, dvojitou 
srst jako má výstavní kolie. U 
britských pracovních linií je 
střední nebo krátká srst mnoha 
farmáři preferována oproti těžké, 
dlouhé srsti. Snáz se udržuje čistá, 
nevyžaduje téměř žádnou péči 
a nechytá bodláky a semínka. 
V  horkém klimatu, jako je 
v  Austrálii nebo na americkém 
západě, jsou téměř všichni pracovní 
psi krátkosrstí, nebo se středně 
dlouhou srstí. Dnes má většina 
výstavních psů dlouhou spadající 
srst. Někteří mají srst na břiše 
dosahující až k  nadprstí! Musíme 
se zeptat, „Vylepšujeme plemeno“? 
Já si to nemyslím. Vidím psa tohoto 
typu v mé ohradě, jak z něj na jaře 
teče tekutý ovčí hnůj a bláto. Ideální 
srst uschne a špína se vydrolí, takže 
pes za pár hodin vypadá čistě. 
Extrémně dlouhá srst, speciálně 
pokud má jemnou strukturu, se 
cuchá a vyžaduje značnou údržbu 

po práci v  blátivém hnoji. Farmář 
by takového psa nechal strašlivě 
zplstnatět a zašpinit (což jsem 
viděla), nebo by jej ostříhal. Tato 
srst není praktická, i když je krásná. 
Jakákoliv srst, dlouhá, střední 
nebo krátká, by měla mít hrubé, 
voděodolné krycí chlupy a hustou, 
vlněnou podsadu. Měkká, hedvábná 
srst je špatná stejně jako chybějící 
podsada. Rovná nebo vlnitá 
není rozdíl, pokud je její textura 
drsná, špínu a vodu odpuzující. 

Barva a znaky
Border kolie se vyskytují ve třech 
základních barvách s modifikátory: 
černá, játrová (čokoládová) a žlutá 
(citronová-lemon). Dědičnost 
je stejná jako u labradorů. Navíc 
máme dva typy ředících genů: 
recesivní ředení Dilute (břidlicově 
modrá a červeno-hnědá) a domi-
nantní Merle (blue merle a red 
merle), které ředí černou a játrovou. 
Ředěním, nebo merlováním žluté 
vzniká krémově bílá barva, která 
je velmi nežádoucí. Pálení a bílé 
znaky jsou děděny nezávisle na 
sobě a na barvě těla.  Double merle  
a dvojitě ředění jedinci mohou trpět 
problémy se sluchem a zrakem. 
Játroví, červení a břidlicoví psi mají 
odpovídající barvu nosu a světlé oči. 
Merle mohou mít vícebarevné oči a 
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nosy, černí a žlutí mají černé nosy.  
Znaky jsou další oblastí, kde 
panuje mylná představa. Jednou 
z  krás plemene je jedinečnost 
rozložení znaků jedince. Většina 
ovčáků nemá ráda hodně bílé nebo 
světlé psy, protože takové psy si 
ovce pletou s  jinou ovcí a více ho 
vyzývají. Na domácí pastvině to 
není problém, tam se ovce psa naučí 
podle jeho zásluh buď respektovat, 
nebo ignorovat. Na trialu, na 
cizích ovcích to může udělat 
rozdíl mezi výhrou a tím, že se 
tým ani nekvalifikuje. Tmavý, tedy 
černý, tmavě modrý nebo játrový 
pes bude mít největší respekt. 
Červený (hnědý), blue merle a red 
merle spadají někam doprostřed. 
Ovcemi nejméně respektovaní 
jsou převážně bílí psi, nebo žlutí 
(citronoví nebo australsky červení) 
psi, nebo velmi světlí double merle, 
protože se svou barvou přibližují 
barvě ovcí. Jedna paní po několik let 
závodila se svým žlutobílým psem, 
který doma pracoval velmi dobře. 
Na trialech byl neustále vyzýván 
a ovce chodily až k  němu, aby ho 
mohly prozkoumat. Vyvinulo se  
u něj díky tomu nežádoucí chování 
a začal v  odplatě kousat. Nakonec 
mu majitelka nechala vyrobit 
černou vestu a problém přestal. 
Pálení je běžné u pracovních psů, 

ale není tak populární mezi lidmi 
od výstav. Vyskytují se ve stejném 
vzoru jako u dobrmana nebo 
kolie. Bílé „kolií“ znaky ceněné u 
některých lidí od výstav skutečně 
nedělají žádný rozdíl. Několik 
International Supreme Championů 
mělo půl hlavy bílé a dokonce celé 
hlavy bílé jako bobtail. I nestejné, 
nebo žádné ponožky na jedné 
nebo více tlapkách jsou běžné. 
Většina má aspoň bílou skvrnu na 
hrudi, špičce ocasu a prstech, ale 
několik vítězných psů bylo zcela 
černých jako belgičák. Bílé znaky 
jsou třešničkou na dortu a skutečně 
by měly být rozhodující pouze 
v případě dvou jinak rovnocenných 
psů. Pak vyberte to, co se vám 
osobně líbí. Viděla jsem nějaké 
neobvykle zbarvené psy, kteří jsou 
dech beroucí, a jiné, kteří byli 
neatraktivní. Znaky jsou něco, co 
propůjčuje individualitu a každý 
má jiný vkus. Nerada bych viděla 
plemeno organizované a omezené 
tak, jako je bernský salašnický pes, 
kde i nejmenší odchylka může 
rozhodnout o tom, zda je pes vhodný 
na výstavy, nebo jen jako společník. 
 
Velikost
Velikost není důležitá, pokud 
je pes atletický a má správnou 
povahu a pracovní pud. Důležité 
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je, že je pes ve stavbě vyvážený 
a atletického vzhledu. Pes musí 
mít dostatečně dlouhé nohy, aby 
dokázal efektivně běhat i v dlouhé 
trávě, nebo hlubokém 
vřesu. Krátkonohý pes 
by nemusel být schopný 
pohybu v hustém porostu. 
Mnoho australských 
výstavních chovatelů si 
stěžuje, že farmáři chovají 
psy, kteří jsou příliš vysocí 
a nohatí, a že mnoho 
amerických a britských 
psů je příliš velkých. Je to 
částečně proto, že chtějí, 
aby border kolie zůstala 
malým až středním 
plemenem spolu se šeltiemi a corgi, 
protože tato skupina je menší a je 
v  ní menší konkurence. Mnoho 
top trialových border kolií bylo 
velkých. Ze současnosti například 
dvojnásobný International 
Supreme Champion Wisp od 
Bobbyho Dalziela je 25 kg vážící 
a 57 cm vysoký pes s  hustou 
srstí a nápadnou, napůl bílou 
„harlekýnskou“ tváří. Dalším byl 
International Driving Champion 
Sweep od Jocka Richardsona, 
z  většiny černý pes „velký jako 
vlčák“. Mnohé feny jsou podstatně 
menší než psi, podobně jako 
u belgičáků. Přestože takto je 

to standardní, už zde bylo více 
výjimečně velkých fen. Fena od 
Dodie Green, Purina Top Herding 
Dog, Soot je vysoká, má asi 55 cm, 

stejně tak můj skotský import HCh-
Thornhill Meg-HX, která byla 
k vidění ve videu od AKC Hooked 
on Herding při B Course Advanced. 
 
Vady
Bez ohledu na velikost, pes by měl 
být lehkonohý se středně silnou 
kostrou jako foxhound nebo 
belgičák, neměl by mít těžkou kostru 
jako australský ovčák nebo bernský 
salašnický pes. Lehká kostra jako u 
saluki je také nežádoucí. Pamatujte, 
že border kolie je stavěná k  tomu, 
aby při své práci denně uběhla 100 
až 160 km. Měla by být stavěna 
jako anglický plnokrevník, ne jako 
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shirský, nebo clydesdaleský kůň. 
Foxhound je dobrým přirovnáním 
ve stavbě těla. Jsou chováni k tomu, 
aby celý den běhali, musí být rychlí, 
když je potřeba, a vytrvalí. Saluka 
je rychlejší, ale je to sprinter. 
Berňák je silnější, ale chybí mu 
jak rychlost, tak vytrvalost v běhu.  
Je důležité u border kolií žádný 
znak nepřehánět, dobrá stavba 
a funkční harmonický pohyb ze 
strany, vpředu i vzadu je nanejvýš 
důležitý. Chybou je cokoliv, co by 
snížilo pracovní schopnosti. Čím 
více by vada snížila schopnost psa 
pracovat celý den, tím vážnější 
taková vada je. Jako rozhodčí 
a chovatelé máme budoucnost 
v  našich rukách. Prosím, berte 
tuto práci vážně a pracujte, 
jak nejlépe můžete. Pamatujte, 
že mnoho farmářů se nijak 
nezabývá úpravou psů a že někteří 
z  těchto pracovních psů by mohli 
úspěšně konkurovat výstavním 
psům, pokud by byli upraveni. 
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I would like to thank the Committee of 
the BCC of CZ for their kind invitation 
to judge at this years show - 2/3 sept 
2017! I found the quality of the bitches 
slightly superior to the males on 
the day. I was thrilled with all of my 
winners who were excellent examples 
of the Breed. Handlers seemed to have 
a superb relationship with their dogs 
which is wonderful. Your committee 
and helpers do a Fantastic job and work 
so hard to ensure a wonderful day was 
had by all. The rosettes and prizes were 
excellent too. I had a fabulous time and 
thank you once again and also thank 
all of the lovely people for a fabulous 
entry. 

Rachel Spencer Judge 
Tobermoray Border Collies

Ráda bych poděkovala výboru BCCCZ za jejich milé pozvání k posuzování 
letošního ročníku klubové  a speciální výstavy, která se konala ve dnech 
2. a 3.9.2017! Zúčastněné feny byly o něco kvalitnější než psi. Byla jsem 
uchvácena všemi mými vítězi, kteří byli excelentními zástupci svého 
plemene. Zdálo se, že vystavovatelé mají vynikající vztah se svými psy, 
což je úžasné. Váš výbor a jejich pomocníci odvádějí skvělou práci a tvrdě 
dřou, aby zajistili nádherný den pro všechny. Kokardy a ceny byly rovněž 
nádherné. Strávila jsem u vás báječný čas, ještě jednou děkuji, a děkuji 
také všem milým lidem za nahlášení úžasného počtu psů. 

Rachel Spencer, rozhodčí exteriéru
Tobermoray Border Collies

Poděkování rozhodčích
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Hello everyone,

Just a quick review of our 
stay in your Beautiful 
country, Would like to thank 
the President, chairperson 
and committee for the invite 
to judge at you lovely club 
show and for making us feel 
so welcome all weekend.
We left the UK in blazing sunshine only to be greeted by cloud and rain 
as we landed in Brno.
Waiting for us at the airport was a young gentleman who could not speak 
much English but was a perfect host during the journey. We managed to 
arrive at the venue in the dark and yes it was raining.
We was introduced to the committee and helpers and taken to our 
accommodation, We changed and freshened up and headed to the café 
come bar to meet committee and the translators and ring stewards 
enjoying the conversation beer and food which completed a great evening.
Saturday morning The weather was cloudy but cooler, which would be 
good for the dogs and exhibitors.
Today I had the honour of judging Bitches, 100 entries so a busy day.
With a brilliant ring steward and translator we had an enjoyable but 
serious day.
The baby class had quality in depth and it was close with my final 
decisions, overall I found the bitches of quality in depth in every class 
with different types in all classes.  I was pleased with my overall winners 
on the day which had good breed type and constructed to work and move 
as a border collie should.
Saturday night we had a nice social time in the café come bar with a 
relaxed question and answer with exhibitors and my co judge and I, which 
seemed to go down well with one and all.
Sunday I had the honour of judging 69 dogs in the rain, thank you to all 
the exhibitors for persevering in the bad weather. 
I found the same quality in the baby dogs as with the bitches, the quality 
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was slightly higher in the dogs than the bitches but I judged to what I 
expect from a border collie, a dog that’s fit for function with good 
movement. Best in show both days was true examples of good Border 
collie type with good effortless Border collie movement.
In my personal opinion the standard overall was good with my winners, 
in my opinion they could hold their own in the UK and anywhere in the 
world showing true Border collie movement with a superb profile. All 
dogs had superb temperaments with good bites, a few straight in shoulder 
but on the whole the shoulders where well angulated, good bone and good 
rear angulation, not one dog was cow hocked which was good to see, some 
tails where short but on the whole the tails where of good length, lots of 
dogs and bitches were out of coat, but this did not hide good construction 
which reflected in some of my results.
 Lot of the dogs flew their tails on the move which spoiled the outline on 
quite a few dogs which would have gotten higher placings.
Grooming could be improved as lots of dogs had knots and even twigs in 
their hind quarters; after all it is a beauty show.
Handling needs a lot of attention as this can be the win or lose in the show 
ring, in my opinion when showing dogs I like to bond with them and 
become a team; every dog is different and will need different attention.
It was an Honour to be invited to your country and loved meeting everyone 
and their dogs. Your sportsmanship was amazing clapping all winners all 
the way down to 4th, you love your dogs and this shows. The awards you 
all aimed to win were amazing with superb rosettes and great prizes.
Thanks once again to the great translators and ring stewards. To all the 
staff that typed the critiques and chased me to make sure they was all 
signed you all made both my days such a pleasure and so enjoyable.
To one and all you made my experience a pleasure making new friends 
and great memories. One day I might be asked back. But for sure we will 
be back even if only to meet new friends.
Hospitality was amazing and on leaving the show we headed off to Brno 
for the night to explore the lovely city on the Monday.
This judging experience will be forever in my memories.

THANK YOU ONE AND ALL 
A Grateful Peter Simmons.
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Zdravím všechny, 

Jen stručné shrnutí našeho pobytu ve Vaší krásné zemi…

Rád bych poděkoval vedení klubu za pozvání k posuzování Vaší krásné 
klubové výstavy, a že jsme se díky nim po celý víkend cítili vítáni. 
Odletěli jsme ze  Spojeného království zalitého Sluncem, aby nás hned 
po přistání v Brně přivítaly mraky a déšť. Na letišti nás očekával mladý 
gentleman, který sice nemluvil moc anglicky, ale přesto byl skvělým 
hostitelem po celou cestu. Na místo konání jsme se dostali za tmy, a ano, 
stále pršelo. 
Byli nám představeni členové výboru a jejich pomocníci, a poté jsme byli 
ubytováni. Převlékli jsme se, občerstvili, a zamířili do restaurace, kde 
jsme se setkali s  výborem, překladateli a vedoucími kruhů. Konverzaci 
doplnilo pivo a jídlo, což bylo skvělým završením krásného večera. 
Sobotní ráno bylo zataženo, ale chladněji, což bylo dobré pro psy a 
vystavovatele. Toho dne jsem měl tu čest posuzovat feny, celkem 100 
vstupů, takže opravdu náročný den. 
Se skvělou vedoucí kruhu a překladatelkou jsme měli příjemný, ale 
vážný den. Třída štěňat byla opravdu kvalitní a blízká mým finálním 
rozhodnutím, celkově jsem ale našel opravdu kvalitní a různorodé feny 
v každé třídě. Byl jsem spokojen s mými celkovými vítězi toho dne, kteří 
byli ve správném typu a konstruováni tak, aby mohli pracovat a pohybovat 
se tak, jak by border kolie měla. 
Sobotní noc jsme strávili příjemným společenským posezením v restauraci 
provázeným neformálními otázkami a odpověďmi spolu s vystavovateli a 
druhou rozhodčí.
V  neděli jsem měl tu čest posuzovat 69 psů v  dešti, děkuji všem 
vystavovatelům, že to i přes nepřízeň počasí vydrželi. 
Psi ve třídě štěňátek byli velice kvalitní stejně jako feny, psi byli o něco 
málo kvalitnější, ale já jsem posuzoval hlavně to co očekávám od border 
kolie, psa s dobrým pohybem, který je vhodný pro práci. 
Titul BOB získali oba dva dny opravdové příklady dobrého typu border 
kolie s dobrým, pro border kolii typickým, nenamáhavým pohybem. 
Podle mého názoru byli moji vítězové celkově v souladu se standardem, 
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a mohli by předvádět správný pohyb typický pro border kolie a perfektní 
profil v UK i kdekoliv jinde na světě.  
Všichni psi měli vynikající temperament a správné skusy, několik mělo 
strmější rameno, ale celkově byla ramena správně úhlená, měli dobré 
kostry a dobré zadní úhlení, žádný pes neměl kravský postoj což bylo 
pěkné vidět. Některé ocasy byly kratší, ale celkově byly v  dobré délce, 
mnoho psů i fen bylo vylínalých, což ale nezakrylo správnou konstrukci, 
takže se to projevilo v některých mých výsledcích. 
Mnoho psů mávalo v pohybu ocasem, což pokazilo horní linii u několika 
psů, kteří by jinak dosáhli na lepší umístění.
Úprava na výstavu by mohla být lepší, protože spousta psů měla dredy  
a vzadu dokonce větvičky; koneckonců, je to soutěž krásy. 
Handling potřebuje hodně pozornosti, protože to může být tím, 
co rozhodne o výhře nebo prohře, podle mého názoru je dobré při 
vystavování psů navázat se psem pouto a stát se týmem; každý pes je jiný 
a potřebuje jiný přístup. 
Byla pro mne čest být pozván do Vaší země a byl jsem nadšen setkáním 
se všemi a jejich psy.
Váš sportovní duch byl skvělý, potleskem byli oceněni všichni od prvního 
do čtvrtého místa, milujete své psy a tady je to vidět. 
Ceny, které jste mohli vyhrát, byly úžasné  - krásné kokardy a skvělé věcné 
ceny. 
Ještě jednou děkuji skvělým překladatelům a pomocníkům v kruhu. Všem 
zapisovatelům, kteří mě honili, aby vše bylo podepsáno – vy všichni jste 
se zasloužili, aby byly oba dva dny radostné a příjemné.
Díky Vám všem se nyní můžu těšit ze spousty nových přátel a krásných 
vzpomínek. 
Jednoho dne bych mohl být znovu pozván. Ale zaručeně se znovu vrátíme, 
i kdyby jen kvůli tomu, abychom poznali nové přátele. 
Vaše pohostinství bylo úžasné, z výstavy jsme odjeli do Brna, kde jsme 
strávili noc, a v pondělí jsme si prohlídli toto krásné město. 
Na posuzování na Vaší výstavě budu navždy vzpomínat.

DĚKUJI VÁM VŠEM!
Vděčný Peter Simmons
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Border kolie vznikly v  pohraniční 
oblasti mezi Skotskem a Anglií. 
Border kolie je často nazývána 
nejlepším ovčáckým psem na 
světě a proslula zejména svou 
schopností ovládat ovce tichým a 
kontrolovaným způsobem podle 
pokynů svého pána. Ovládají stádo 
pomocí svého „oka“, které bylo 
popsáno jako „schopnost ovládat 
dobytek zíráním na něj upřeným 
a nehybným způsobem“. Ačkoliv 
neexistují záznamy o jejich historii, 
je obecně přijímáno, že se vyvinuli 
z kříženců mezi Roman drover dogs 
a předky finského špice. V průběhu 
let pak byli kříženi s  dalšími 
molosoidními/pasteveckými/
špicovitými (AKC Working Group 
= směsice zmíněných typů plemen) 
a loveckými (AKC Sporting Group 
= lovecká plemena) plemeny, včetně 
bearded kolií, setrů, pointerů nebo 
chrtů. 
Záznamy o loveckých plemenech 
ukazují, že v dobách, kdy byli ptáci 
jako tetřev nebo koroptev spíše než 
střelnými zbraněmi loveni pěšmo 
pomocí sítí, pracovaly určité linie 
pointerů odlišným způsobem. 
Podobně jako dnešní psi, dokázaly 
tyto zvláštní linie ukazovat k místu, 
kde se v podrostu skrývalo hejno 

ptáků. Ovšem namísto toho, aby 
kořist vyplašili, kroužili tito psi 
po obvodu hejna, ukazujíce tak 
lovcům kam přesně nastražit síť, 
aby ptáky chytili. Zdá se tedy, že 
border kolie od těchto raných 
loveckých psů nezdědily jen jejich 
„oko“, ale také jejich nevšední 
schopnost odhadnout jak daleko 
musí zůstat, aby nevyrušily stádo. 
Border kolie se tradičně chovaly 
pouze pro jejich pracovní 
schopnosti. Kvůli rozdílům 
v terénu mezi anglickými nížinami 
a skotskou vysočinou, vyšlechtili 
farmáři různá plemena ovcí 
odpovídající jejich lokalitě. Typ 
dobytku a okolní topografie vedly 
k  rozdílným požadavkům na 
fyzickou podobu psů, aby mohli 
pracovat efektivně. Například, aby 
ovce přežily v  drsných kopcích 
a skalnatých svazích vysočiny, 
musely být lehké a rychlé. Tudíž 
dobří pracovní psi z  vysočin 
měli spíše dlouhé nohy a hubená 
těla. Naproti tomu v nížinách se 
dokázaly uživit a přežít pomalejší, 
těžší ovce. K práci s těmito velkými, 
těžkými ovcemi v mírnější krajině 
nepotřebovali psi takovou rychlost 
a obratnost. Potřebovali ale níže 
položené těžiště a dostatečnou 

Border kolie         O plemeni od Kelly Whiteman
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velikost, aby dokázali čelit i velkým, 
rozzlobeným ovcím, bránícím 
svá jehňata. Proto také měli psi 
z  nížin kratší nohy a těžší těla.  
Takže přestože byli psi chovaní 
pro pracovní schopnosti (a nikoliv 
pro jejich vzhled), vyvinuly se 
rozpoznatelné fyzické typy. Sheila 
Grew ve svém klasickém pojednání 
Key Dogs from the Border Collie 
Family popsala 4 jednotlivé typy 
v  rámci plemene border kolie. Tyto 
typy jsou děleny podle fyzického 
vzhledu, ale zdá se, že obecný pracovní 
styl a temperament je se vzhledem 
také úzce spjatý. Nazvala je: 
1) Typ „Northumbrian“
2) Typ „Wiston Cap“
3) Typ „Nap“
4) Typ „Herdman‘s Tommy“

Typ Northumbrian
V  rodokmenu téměř všech 
současných border kolií bychom 
mohli nalézt psa známého jako 
Old Hemp. Hemp se narodil 
v  roce 1894; jeho chovatelem i 
majitelem byl Adam Telfer žijící v 
anglickém  regionu Northumbria. 
Hemp je potomkem černé feny 
s velice silným okem a zdrženlivou 
povahou a trikolorním psem se 
slabším okem a milou, vstřícnou 
povahou. Hemp byl silný, bystrý 
pracant, který zplodil více než 

200 štěňat. Fyzicky se Hemp stal 
ztělesněním typu Nothumbrian: 
středně velký pes se středně 
dlouhou srstí a opravdu malými 
bílými znaky. 

Typ Wiston Cap
Tento typ se vyvinul z  Capa, psa 
J.M.Wilsona, přes výjimečného 
trialového a krycího psa 
J.Richardsona, Wiston Capa. Tito 
psi mají také středně dlouhou 
srst, a tendenci být větší, s  velkou 
hrubou hlavou a mnohem většími 
bílými znaky – límce, hrudníky, 
přední nohy, atd. Typické jsou pro 
ně obrovské, přirozené outruny  
a poslušná povaha. 
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Typ Nap
Ze všech čtyř typů border kolií je 
pouze tento typ krátkosrstý. Název 
pochází od psa jménem Whitehope 
Nap. Tito psi jsou silní, rychlí a 
výkonní. Jejich srst je krátká, ale mají 
podsadu, která funguje jako izolace 
proti zimě nebo teplu. Mnoho z nich 
má delší nohy a kratší tělo, čímž mají 
oproti ostatním typům více čtvercový 
rámec. Kvůli jejich krátké srsti, 
rychlosti a síle jsou často využívání 
Američany na práci s  dobytkem na 
velkých farmách na jihozápadě. 

Typ Herdman‘s Tommy
Poslední typ je pojmenován po 
vnukovi Hempa, Herdman‘s 
Tommym. Tři ze čtyř Hempových linií 
jdou právě přes Tommyho. Fyzicky 

byl Tommy středně velký pes se silnou 
kostrou. Jeho srst byla středně dlouhá, 
černobílá s  pálením. Tento typ je 
známý svou dobrou povahou, sílou  
a tvrdohlavostí. 
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Plánujeme štěňata  
– příprava na krytí feny
Chce-li majitel feny odchovat 
štěňata, měl by se kromě uchovnění 
feny a výběru vhodného krycího 
psa připravit i na samotné krytí. 
Vzhledem k individuálním rozdílům 
v  trvání a vnějších projevech říje, 
může být úspěšné nakrytí feny, resp. 
stanovení ideálního termínu, obtížné 
zejména pro začínající chovatele. 
Základní je alespoň základní znalost 
průběhu pohlavního cyklu u fen. Ten 
zahrnuje 4 fáze: proestrus, estrus, 
diestrus a anestrus.
Pro období proestru je typický 
krvavý nebo krvavě zabarvený výtok 
a zduření přezky. Fena také začíná 
být atraktivní pro psy, obvykle však 
nebývá svolná k páření. Toto období 
trvá průměrně 7-9 dní.
Poté následuje estrus (tedy vlastní 
říje), kdy se výtok mění z krvavého 
na slámový až čirý. Fena je obvykle 
svolná k  páření. V  tomto období 
dochází i k  výrazným změnám 
ve vaginální cytologii a hladině 
progesteronu v  krvi. Tato fáze je 
ideální pro nakrytí feny a trvá 
průměrně 5-9 dní.
V následující fázi – diestru – začínají 
odeznívat příznaky říje. Fena 
přestává být svolná k  páření, mizí 
výtok a otok přezky. U březích fen 

trvá tato fáze 56-60 dní, u jalových 
60-90 dní. 
Na diestas navazuje klidová pohlavní 
fáze – anestrus, která není od diestru 
klinicky rozpoznatelná. V  krvi je 
však nízká hladina progesteronu. 
Toto období trvá průměrně 125-150 
dní, ale může se pohybovat v rozmezí 
65-300 dní.

Ke stanovení vhodné doby krytí 
můžeme využít několik způsobů. 
Prvním je stanovení vhodného 
termínu na základě délky hárání  
a vnějších příznaků říje, což může být 
vzhledem k individuálním rozdílům 
v  průběhu hárání u jednotlivých 
fen obtížné. Je-li možnost umístit 
fenu ke psovi, případně psa s  fenou 
navštěvovat častěji, obvykle pozná 
nejvhodnější dobu na krytí pes. 
Pokud tuto možnost nemáme, 
případně plánujeme krytí, kdy 
musíme cestovat na delší vzdálenosti, 
můžeme ke stanovení vhodného 
termínu využít laboratorní metody. 
První je vaginální cytologie. Jedná 
se o mikroskopické vyšetření stěru 
z  poševní sliznice, který má pro 
každou fázi charakteristický vzhled a 
velikost epiteliálních buněk. Přesnost 
této metody se odhaduje na 60-70%.
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Momentálně nejspolehlivější (80-
90%) metodou je však stanovení 
hladiny progesteronu v krvi.
Progesteron je hormon, který 
je nezbytný pro vznik a udržení 
březosti. V průběhu říje jeho hladina 
stoupá a na základě zjištěných 
hodnot je možné stanovit optimální 
termín krytí. 

Orientační tabulka hodnot 
progesteronu a doporučení

Hladina progesteronu Doporučení
pod 2 ng/ml Opakování vyšetření za 3-5 dní
2 – 3 ng/ml Opakování vyšetření nebo krytí za 3-4 dny
3,1 – 4,5 ng/ml Krytí za 2-3 dny
4,6 – 8 ng/ml Krytí za 1-2 dny
8,1 – 16 ng/ml Krytí okamžitě
nad 25 ng/ml Pozdní estrus

K ovulaci dochází při hladině okolo 
5 ng/ml. 
Laboratoře uvádí hladiny 
progesteronu ve dvou různých 
jednotkách: ng/ml (shodné jako ug/
ml) a nmol/l. Pro přepočet z nmol/l 
na ng/ml použijeme vzorec:
1 ng/ml * 3,1754 = 1 nmol/l

Při plánování krytí je také důležité 
věnovat pozornost očkování  
a odčervení feny. Vychází-li 
pravidelné očkování na období 
březosti, je vhodné nechat fenu 
naočkovat ještě před háráním, nebo 

potom dva týdny po odstavu štěňat. 
Odčervení provádíme týden před 
krytím a následně dva týdny po 
porodu společně se štěňaty. Někteří 
veterináři doporučují ještě odčervit 
1-3 týdny před porodem, jiní naopak 
odčervení v  průběhu březosti 
nedoporučují.
Vakcinace březích fen se s výjimkou 
očkování proti herpesviru 
nedoporučuje.

Vakcínu proti herpesviru je možné 
aplikovat jako prevenci úhynu 
štěňat v  důsledku herpesvirového 
onemocnění. Způsobuje ho virus, 
který přetrvává ve vaginálních 
sekretech a spermatu psů. 
Přenos na štěňata je možný v děloze, 
během porodu nebo později přes 
dýchací systém. Na tuto infekci 
hynou štěňata ve věku 2-3 týdnů. 
Příznaky jsou nespecifické a u 
novorozených štěňat probíhá infekce 
velmi rychle, po 12 – 48 hodinách 
dochází k  úhynu. U starších štěňat 
se mohou projevit mírné příznaky 
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onemocnění horních cest dýchacích. 
Vakcinace fen se provádí v  době 
hárání, příp. 7-10 dní po krytí, 
a druhá aplikace 1-2 týdny před 
předpokládaným datem porodu.  
Pokud zvažujeme očkování proti 
herpesviru, je vhodné brát v  úvahu 
i to, zda chceme krýt v  zahraničí i 
konkrétní zemi, kam máme v plánu za 
krycím psem vycestovat. Prevalence 
onemocnění se v  jednotlivých 
zemích liší a může být i poměrně 
vysoká.

Příloha na další straně:
„V letech 1998-2000 bylo na 
klinice porodnictví, gynekologie 
a andrologie FVL VFU Brno 
vyšetřeno 120 fen různého stáří 
(1,5-6 let) a plemen, u kterých byly 
v průběhu hárání jednorázově či 

opakovaně stanovovány koncentrace 
progesteronu v krevním séru. Na 
základě zjištěných 
hladin byl u fen 
určen vhodný 
termín ke krytí.“  
V  následující 
tabulce jsou 
uvedeny vybrané 
případy z  tohoto 
testování. 

Celý článek je 
možné si přečíst 
pod odkazem: 

http://vetweb.cz/zkusenosti-s-
urcovanim-vhodne-doby-kryti-
u-fen-na-zaklade-koncentrace-
progesteronu-v-periferni-krvi

Zdroje:
http://www.veter ina-pisek.cz/
publikace/kryti-feny-co-byste-meli-
vedet
http://vetweb.cz/zkusenosti-s-
urcovanim-vhodne-doby-kryti-
u-fen-na-zaklade-koncentrace-
progesteronu-v-periferni-krvi/
https://www.spicove.cz/veterina/
herpesvirus/herpesvirova-infekce-
psu-2.php
https://www.genomia.cz/cz/test/chv
http://www.vetcentrum.cz/stodulky/
lekar/817/pohlavni-cyklus-u-feny
ht t p : / / w w w. v e t e r i n a - t u r n o v.
cz/?q=preventivni_pece_po
http://www.vetpolna.cz/nejcasteji-
resim/porod/
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Individuální úspěšnost zabřeznutí fen po krytích termínovaných 
podle koncentrace progesteronu (vybrané případy).

Zdroj: 
Vitásek R, Číhalová P, Zajíc J. Zkušenosti s určováním vhodné doby krytí 
u fen na základě koncentrace progesteronu v periferní krvi. Veterinářství 
2001;51:9-11.
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Vše o Nessiině operaci (kastraci)
Ano, je to tak. Proč? Kastrace, a 
především u fen, je něco na co 
existuje mnoho názorů, tisíce pro 
a proti a je opravdu potřeba, aby si 
každý, kdo nad tímto zákrokem u 
svého zvířete uvažuje, vytvořil svůj 
vlastní názor, nenechal se nikým 
ovlivňovat, sám si zvážil pro a proti 
a společně s veterinářem usoudil, 
zda tuto operaci zdravotní stav 
jeho zvířete vyžaduje, umožňuje, či 
naopak.
Někdo tuto operaci se svým 
zvířetem  podstoupí, aby zamezil 
nechtěnému rozmnožení / graviditě, 
někdo  kvůli tomu, aby nemusel u 
své fenky řešit problémy spojené 
s háráním, pseudograviditou 
(falešnou březostí) atd., 
někomu ze zdravotních důvodů 
zvířete v podstatě  nic jiného 
nezbývá a někdo tím předchází 
zdravotním problémům svého 
zvířete (konkrétně onemocnění 
pohlavních orgánů a mléčné 
žlázy) - což je právě náš případ.
Upřímně musím říct, že o tomto 
zákroku přemýšlím už od doby, 
kdy jsem se rozhodla, že chci mít 
fenku. Rozhodování je to pro 
velké množství páníčků  opravdu 
velmi těžké. Mnozí vám řeknou, 
že je to pro tělo a organismus 

zvířete velmi nepřirozený a 
obrovský zásah, jiní budou říkat, 
že je to rozhodnutí správné, že tím 
předejdete  nechtěnému zabřeznutí 
feny nebo různým onemocněním. 
Nedokázala jsem si utvořit svůj 
vlastní pohled na věc a tak jsem 
stále a stále tápala, zda do toho v 
Nessiině případě jít nebo ne.
Dala jsem si dohromady takový 
přibližný výhled do budoucna, 
co se svou fenkou zamýšlím a 
nezamýšlím dělat, čemu se chceme 
a nechceme věnovat... A  protože 
štěňátka neplánujeme, chceme 
jezdit po výletech a aktivně se 
věnovat sportu  a dalším psím 
aktivitám, vyšla mi z toho Nessiina 
kastrace jako pohodlnější verze, 
avšak stále mi něco říkalo, proč 
do jejího těla zasahovat hlavně 
kvůli svému pohodlí.  Až jednou, 
přibližně dva  měsíce po Nessiině 
hárání (nejčastější doba projevení 
onemocnění dělohy je 1 - 3 měsíce 
po hárání), jsem si všimla rapidně 
zvýšeného zájmu a pozornosti 
ostatních psů i fen vůči mé Ness, 
abnormálně ji očuchávali, olizovali 
a i ona sama se více než obvykle 
čistila. Dostala jsem strach právě z 
jednoho z možných onemocnění, 
pyometry neboli zánětu dělohy. 
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Tato nemoc se většinou projevuje 
nechutí k jídlu a pití, zvracením, 
apatií, únavou, výtokem atd., nic z 
toho se u Ness neprojevilo, avšak 
možnost, že se žádný ze zmíněných 
příznaků při této nemoci neprojeví 
rovněž existuje. Pro svůj klid jsme 
navštívili Veterinární kliniku 
Rudná, kde byla Ness vyšetřena 
sonografií, a rozborem moči. 
Naštěstí se  žádný zánět dělohy 
nepotvrdil (díky Bohu) a moč byla 
v naprostém pořádku.  Na sonu 
však byla vidět jakási hormonální 
nerovnováha a cysta na vaječníku. 
Dle slov paní veterinářky by zánět 
dělohy v budoucnu pravděpodobně 
Nessku neminul a bylo nám 
doporučeno kastraci neodkládat, 
protože s každým dalším háráním 
(u Ness probíhalo 2x do roka)  by 
mohlo dojít k určitému zhoršení. 
Tímto jsem si v podstatě vytvořila 
svůj vlastní názor na tento 
operační zákrok - pakliže nemáme 
v plánu chovat štěňátka, chceme 
se aktivně věnovat sportu a dalším 
psím aktivitám, jezdit po výletech a 
nechceme žít ve strachu, že jednou 
má fena onemocní zánětem dělohy 
či jinou s tím spojenou nemocí (a 
ještě navíc, když máme potvrzeno, 
že tu ta šance na  pyometru  do 
budoucna je), je lepší tento zákrok 
podstoupit. Klid budeme mít my, 

fenka a nejspíš i psi a jejich páníčci 
v našem okolí.
 
Nessinka zákrok podstoupila ve 
věku téměř tří let, dne 26. 4. 2017 
v dopoledních hodinách, bez 
delšího odkladu po posledním 
veterinárním vyšetření a hlavně 
také dokud je ještě relativně chladné 
počasí  (v letních horkých dnech 
se rána  po zákroku nemusí úplně 
dobře hojit) a já měla navíc čas být 
s Nesskou doma. Při operaci jí byly 
odebrány vaječníky i děloha,  šlo 
tedy o ovariohysterektomii, zákrok, 
při kterém je do budoucna značně 
snížena šance na onemocnění 
dělohy. Druhým typem kastrace 
je ovariektomie, při té jsou feně 
odebrány pouze vaječníky a do 
budoucna tedy není zcela vyloučeno 
postižení dělohy chorobným 
onemocněním.  Nejdiskutovanější 
pokastrační komplikací je 
inkontinence (nekontrolovaný 
únik  moči).  Výskyt tohoto 
onemocnění je však vzhledem 
k počtu prováděných zákroků 
velmi nízký a není neřešitelný. 
Jeho výskyt je dle mnohých 
zdrojů pravděpodobnější u 
ovariohysterektonomie, avšak 
bylo prokázáno, že u obou typů 
kastrace se výskyt (cca do 10 %) 
tohoto onemocnění příliš neliší, 
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jelikož svěrač močového měchýře 
je ovlivněn odstraněním vaječníků 
(vetcentrum.cz).
Večer před zákrokem dostala Ness 
jen lehčí večeři a ráno byla na lačno. 
Po příjezdu na Veterinární kliniku 
v Rudné dostala ještě před námi 
inhalační anestezii a byla přeložena 
na operační sál. Samotný zákrok 
trval přibližně jednu hodinu, s 
čekáním než se Ness probere a 
bude chůze schopná jsme na její 
předání čekali necelé dvě  hodiny. 
Na klinice jsme byli seznámeni s 
režimem v následujících dnech 
- odpoledne a večer po operaci 
podat menší porci krmení,  podat 
tabletu proti bolesti, kterou  jsme 
dostali, hlídat kanylu s antibiotiky 
v tlapce, nesundavat košilku, 
hlídat stehy, ven chodit pouze na 
vyvenčení a dodržovat klidový 
režim (žádné skákání, schody 
apod.). Dva dny po zákroku Ness 
podstoupila pooperační kontrolu, 
při které ji byla odebrána kanyla z 
packy a injekcí dostala antibiotika. 
Dle slov paní veterinářky se Ness 
hojí skvěle a  rána vypadá  moc 
hezky. Deset dní po zákroku  šla 
Nessie na poslední pooperační 
kontrolu a  vyndání stehů. Rána je 
srostlá a hojí se krásně (nemáme ji 
potírat žádnými léčivými mastmi 
ani ničím podobným, aby si fena 

rány nevšímala a nechala ji v klidu 
zahojit). Po vyndání stehů jsme 
opět mohly začít chodit na dlouhé 
aktivnější procházky a zhruba po 
týdnu od vyndání stehů můžeme 
postupně začít se zátěží a s našimi 
oblíbenými aktivitami, které už nám 
tolik chybí. Celkově bych Nessiino 
pokastrační období zhodnotila 
pozitivně, Ness vše zvládla 
perfektně, mnozí by ani nepoznali, 
že nějakou operaci absolvovala. 
Za veškerou profesionální péči a 
perfektní přístup děkuji MVDr. 
Radce Kotvaltové, MVDr. Dagmar 
Zudové a Ing. Šárce Kejvalové.
 
Co se týče STRAVY  jako 
takové,  my krmíme BARFem, 
tedy syrovou stravou. Po  operaci 
Ness dostávala  lehce povařenou 
svalovinu,  zhruba po třech 
dnech opět syrovou svalovinu + 
vnitřnosti a po deseti dnech i kosti. 
Vzhledem k tomu, že po kastraci 
mají feny tendenci ukládat si více 
tuku (a Nessie zejména),  a tedy i 
sklon k přibírání, najely  jsme na 
‘light’ verzi BARFu, omezili jsme 
vepřové maso, upřednostňuji 
drůbeží (kromě kuřete, na které je 
Ness alergická), jehněčí, králičí, rybí 
(to jí ale moc nejede) a také hovězí 
a občas zvěřinu. Denní porce, 
kterou by Ness měla dostávat podle 
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tabulek je 450 g (maso + přílohy + 
kosti), tuto dávku jsme však podle 
naší potřeby snížili na cca 320 g 
denně (tabulková hodnota je pouze 
orientační, porci krmení je potřeba 
přizpůsobit individuálně každému 
zvířeti dle jeho proporcí, sportovní 
zátěže apod.).
Dalším velmi řešeným tématem 
co se kastrace týče je ZMĚNA 
POVAHY zvířete. Běžně je zvíře po 
operaci přibližně dva dny unavené 
a nesvé. Po těch dvou dnech (již 
bez léků tlumících bolest), kdy 
rána začala přicházet k sobě, 
byla Nessie hodně ukňouraná a 
vyžadovala naši pozornost (jako 
kdyby si  stěžovala na své bolesti). 
Také jsem ji musela krmit z ruky, z 
misky odmítala jíst. Tento stav však 
netrval dlouho, zhruba tři  dny, 
poté se vše vrátilo  do normálu. 
Nessie začala normálně jíst, hrát si, 
mazlit se, řádit a zhruba měsíc po 
operaci opět sportovat a na plno se 
věnovat našim aktivitám. Zkrátka, 
je stejná jako dřív a žádnou změnu 
v chování, povaze  či vztahu k 
lidem, psům a našim aktivitám na 
ní nepozoruji.
V neposlední řadě mnohé jistě 
zajímá CENA  tohoto zákroku. 
Ta se velmi liší a záleží na mnoha 
faktorech, ať už na velikosti / váze 
zvířete, samozřejmě na pohlaví (psi 

mají zákrok levnější), na klinice 
kde zákrok probíhá, na veškerých 
poskytnutých službách, a dokonce 
i na místě, kde se klinika nachází. 
Abych uvedla příklad určité cenové 
kategorie, zveřejním  zde položky 
včetně cen  z naší faktury, předem 
upozorňuji, že u poloviny položek 
netuším, o co se jedná, ale zřejmě 
jde o nějaké léky, antibiotika, 
lékařské pomůcky apod.
 
Veterinární klinika Rudná, 
http://veterinarudna.cz
---------------------------------------
- kastrace feny (10 - 20 kg)... 1 450 Kč
- inhalační anestezie - 1 hod. ... 635 Kč
- vedení inhalační anestezie ... 310 Kč
- PGA láhev - 1 m ... 143 Kč
- PGA Resorba - 1 ks ... 182 Kč
- kanylace - 1 ks ... 50 Kč
- kanyla - 1 ks ... 56 Kč
- příprava pacienta k operaci ... 80 Kč
- podložka 1 ks ... 25 Kč
- operační rouška - 1 ks ... 39 Kč
- operační podložka - 1 ks ... 11 Kč
- Sedator - 3 × 0,1 ml ... 72 Kč
- Atipam - 3 × 0,1 ml  ... 87 Kč
- Propofol - 5 ml ... 160 Kč
- A4 - 3 ks ... 120 Kč
- Vetalgin - 2 ml ... 58 Kč
- Carenia - 2 × 0,1 ml ... 78 Kč
- Betamox - 2 ml ... 64 Kč
- Cimalgex - 1 ks ... 44 Kč
- límec - 1 ks ... 172 Kč
------------------------------------------
Celkem = 3 836 Kč
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Chovatelské desatero (pro začínající 
chovatele - legislativa) 
1. Nejdříve byste si měli pozorně přečíst Chovatelský a zápisní řád BCCCZ 
(případně řády ČMKU a řády FCI), abyste zjistili něco o tom, jaká máte 
práva a jaké povinnosti. Přečtěte si i Etický kodex - jste - nebo již brzy 
budete chovatel a tohle vše se vás tedy týká. Uvědomte si, že vrh může být 
oficiálně uznán jen pokud je uskutečněn pod mezinárodně registrovanou 
chovatelskou stanicí. Pokud ji tedy nemáte, je třeba o její registraci 
požádat na ČMKU (Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy -  formulář 
s bližšími pokyny najdete na www.cmku.cz). Vyřízení může trvat i více 
než čtyři měsíce, proto žádost podejte včas. Je i možnost svoji fenu na vrh 
„zapůjčit“ do již registrované ch. st. – např. chovatele Vaší feny – s tím, že 
vrh bude odchován u Vás doma. 

2. Již při posílání žádosti o krycí list musíte mít vybraného krycího psa 
(a ideálně alespoň jednoho náhradníka – pro všechny případy). Pokud 
si s jeho výběrem nevíte rady, poraďte se s poradcem chovu. Je vhodné 
se s majiteli krycích psů dohodnout na podmínkách krytí ještě než o KL 
zažádáte. I majitelé psů si vybírají feny, které jejich pes nakryje. 

3. Požádejte poradce chovu o vystavení “krycího listu”.    
Žádost o krycí list pošlete nejlépe emailem na adresu poradce chovu.
K urgentní žádosti přiložte doklad o zaplacení příslušného poplatku (viz 
Klubové poplatky). Krycí list má platnost jeden rok, takže pokud o něj 
požádáte i několik měsíců předem, nic se nestane. O krycí list nežádejte 
na poslední chvíli, i poradce chovu může odjet na dovolenou nebo zůstat 
pár dní bez počítače, nehledě na to, že vystavení krycího listu ve lhůtě 
kratší než 20 pracovních dnů (do 5 pracovních dnů) je několikanásobně 
dražší! Již při žádosti o krycí list musíte mít vybraného krycího psa. Pokud 
si s jeho výběrem nevíte rady, poraďte se s poradcem chovu.  

4. Ve vhodnou dobu s fenou za psem jeďte (ideálně po určení správné 
hladiny progesteronu). Ale pozor, pouze s platným krycím listem (musí 
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být podepsán poradcem chovu a musí na něm být klubové razítko!), 
bez něj vám pes fenu nesmí nakrýt. Majitel krycího psa musí krycí list 
podepsat - stvrdí tím, že došlo ke krytí.     

5. Do týdne po nakrytí pošlete poradci chovu kompletně vyplněné 
“oznámení o krytí” (vrchní část krycího listu). Tu spodní uložte na místo, 
kde ji za dva měsíce také dohledáte. :)    

6. Po narození štěňat máte týden na zaslání “oznámení o vrhu” (dolní část 
krycího listu) poradci chovu. Na základě tohoto oznámení vám poradce 
chovu zašle další formuláře - “žádanku o tetovací čísla” a “přihlášku vrhu” 
(může zaslat i e-mailem).        
  

7. Žádanku o tetovací čísla vyplňte a nejpozději do tří týdnů věku štěňat ji 
pošlete paní Libuši Pečené (která má na starosti zápis BOC do plemenné 
knihy) na adresu:  ČMKU, Plemenná kniha č. 1, Maškova 3, 182 53 Praha 
8 - Kobylisy. (popř. elektronicky na adresu huskova@cmku.cz )  
Žádanku o tetovací čísla pošlete i v případě, že nebudete tetovat (tetovací 
číslo = číslo zápisu v plemenné knize)!!! Zpět i s vyplněnými čísly zápisu 
vám žádanka přijde cca do deseti dnů, pokud nepožádáte jinak, opět 
elektronicky.  

8. Po šestém týdnu věku štěňat je nechte načipovat, popř. natetovat (jeden 
nebo druhý způsob, případně oba - je to na vás). Tuto skutečnost vám 
veterinární lékař musí potvrdit do žádanky o tetovací čísla (je tam na to 
kolonka). Doporučuji požádat veterináře i o kontrolu zdravotního stavu 
štěňat, především z hlediska přítomnosti nebo nepřítomnosti genetických 
vad (a to pro případnou reklamaci od budoucích majitelů štěňat).   
         
9. Po čipování (tetování) dejte dohromady všechny dokumenty nutné 
pro zapsání vrhu. Jejich seznam je napsán na přihlášce vrhu (důležité 
jsou originály žádanky o tetovací čísla a přihlášky vrhu - vše kompletně 
vyplněné). Pokud čipujete, je nutné přiložit originály štítků s čísly 
a čárovými kódy čipů - od každého štěněte jeden. Pokud prodáváte 
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štěně do zahraničí, musíte požádat o exportní průkaz původu a udat 
kompletní jméno a adresu nových majitelů štěněte. Všechny dokumenty 
pak odešlete na adresu poradce chovu. Poradce zkontroluje, zda je vše  
v pořádku, a všechny dokumenty pošle na plemennou knihu.   
  
10. Štěňata mohou do nových domovů odcházet ve věku minimálně 50 
dnů, dříve ne! Průkazy původu štěňat vám přijdou na dobírku cca 1-2 
měsíce od chvíle kdy jste poslal(a) kompletní podklady k PCH. Posledním 
krokem pro vás - chovatele - je podepsat všechny průkazy původu  
a rozeslat je, nejlépe doporučeně, novým majitelům štěňat (doporučuji do 
průkazu původu napsat i jméno a adresu nového majitele, protože ten na 
to obvykle zapomene - bez vašeho podpisu a bez tohoto údaje je průkaz 
původu neplatný!). 

Veškerou korespondenci přes Českou poštu zasílejte ve vlastním zájmu 
doporučeně! Pokud si s něčím okolo  vrhu nebudete vědět rady, zavolejte 
poradci chovu. Pokud možno telefonicky, nepište e-maily ani SMS. 

Mobilní aplikace BCCCZ
Dlouho dřímající myšlenka se stala skutečností a náš spolek má vlastní 
mobilní aplikaci.
Tato první verze umožňuje pohodlně číst novinky na svém mobilu 
či tabletu s Androidem. Při návrhu byla snaha o co nejnižší datovou 
náročnost - při použití mobilní aplikace se přenese zhruba jen 5% dat ve 
srovnání s webovou verzí novinek.
Mobilní aplikace BCCCZ je nyní k dispozici také pro telefony BlackBerry 
s operačním systémem 10.2 a vyšším.

Android BlackBerry
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Výzkum OCD ramenního kloubu 
FINSKO
V současné době běží na University 
of Helsinki a ve Folkhälsan Research 
Center mnoho výzkumných 
prací týkajících se genetických 
chorob u různých plemen psů. 
Jedním z plemen, u kterých probíhá 
výzkum, je právě border kolie – 
seznam probíhajících výzkumů  
u BC: https://www.koirangeenit.fi/
english/breeds/breeds-a-b/border-
collie/ (AJ)
U BC probíhá krom jiných  
i výzkum dědičných predispozic 
pro vývoj OCD ramenního kloubu. 
Výzkumný tým nyní přichází 
s prosbou o nové vzorky DNA od 
dalších border kolií – mají slibné 
předběžné výsledky dosavadního 
výzkumu a pro jejich potvrzení  
a rozšíření potřebují další materiál. 
ht tp s : / / w w w. f a c e b o o k . c om /
koirangeenit/posts/698351820338805 
- originální post na FB stránce 
výzkumné skupiny (Finsky) 
Vzorky měly být doručeny 
do 8. 3. 2017, aby mohly být 
zahrnuty do další studie. 
 
Od jakých psů jsou vzorky potřeba?
Vzorky krve od border kolií 
postižených OCD. Vítány jsou 

i vzorky krve od ZDRAVÝCH 
blízkých příbuzných (rodičů, 
sourozenců, polovičních 
sourozenců) OCD postižených 
border kolií. Spolu se vzorky je 
potřeba zaslat kopii diagnózy  
a další informace.
Rádi by, pokud možno, měli 
následující informace.
Historie případu: které klouby 
jsou postižené a podobně.
Digitální kopie RTG snímků pro 
ověření diagnózy psů, od nichž 
byl vzorek zaslán - pošlete na 
tento e-mail: Marjo Hytönen, PhD 
(marjo.hytonen@helsinki.fi)
Rodokmen - pokud se nejedná 
o finského psa  - pošlete na tento 
e-mail: Marjo Hytönen, PhD 
(marjo.hytonen@helsinki.fi)
 
Informace k  odběru a odeslání 
vzorků: https://www.koirangeenit.
fi/english/participate/ (AJ)
 
Stránka věnovaná výzkumu OCD 
u border kolií: https://www.
koirangeenit.fi/english/projects/
ongoing-research-projects/bone-
diseases/osteochondrosis/ 
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AGILITY PES
Twinkle Drake z Černobílých
Datum narození: 8.8.2013
Majitel: Brodová Jana
Chovatel: Švarcová Monika
Matka: Jingle Bell z Černobílých
Otec: Borderline Country Justinstyle

Twinkle Drake z Černobílých  
„Dráček“ je typickým představitelem 
svého plemene. Přátelský, vyrovnaný, 
chytrý, vždy připravený pro jakoukoli 
činnost, která mě napadne. Jako pes je 
pravý gentleman, ohleduplný k fenám 
a tolerantní ke psům. Lidé, co Dráčka 
neznají osobně, by o něm řekli, že je klidný až flegmatický, ale opak je 
pravdou. Do všech našich aktivit jde vždy naplno.  Je lehce motivovatelný, 
vnímavý a nepřetáčí se při výcviku. Agility trénujeme dvakrát až čtyřikrát 
týdně s ohledem na počasí, časovou vytíženost a nutnost dotrénovat něco 
nového, nebo jen vylepšit techniku již dobře známých prvků. Nejsou 
to však vždy hodinové tréninky na parkuru, cíleně se zaměřujeme i na 
trénink sbíhaných zón, skokovou gymnastiku nebo konkrétní techniku 
vedení.  Abychom to všichni zvládli, doplňujeme agility tréninky fyzickou 
přípravou, kdy trávíme čas na horách, jízdou na koloběžce, na běžkách, 
nebo jen procházkami.  Agility nás baví, nesbíráme jen potřebné zkoušky, 
také vyrážíme na velké závody s otevřenými běhy nejen v České republice. 
V letošním roce splnil podmínky pro přestup do kategorie A3.
S Dráčkem jsme se podívali i na výstavy, kde získal JCH České a Slovenské 
republiky, na klubové výstavě BCCCZ vyhrál  Klubového vítěze a BOS. 
Letos splnil podmínky pro získání Klubového šampiona BCCCZ. 
Dráček je pan Pes s velkou osobností. Život s ním je jízda, která nikdy 
neomrzí!

Představení: Pes roku 2016
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AGILITY FENA
Aya Blue Caves
majitel: Havlíčková Olga 
chovatel: Valášková Ludmila
datum narození: 26.5.2011
matka: Arnika z Teneriffe Gold 
otec: Alf Border Town

Aya je naše první border collie. 
Hned, jakmile jsme si ji dovezli 
domů, si nás získala a my tomuto 
plemeni naprosto propadli. S Ayinkou se věnujeme od štěňátka agility, 
které ji velmi baví a jde jí opravdu dobře. Ve 4 letech získala titul A3Ch.  
V loňském roce vyhrála s dcerou Adélou mistrovství ČR v agility mládeže 
a reprezentovaly spolu ČR na Agility European Open Junior v Čilistově 
na Slovensku, kde se jim podařilo vybojovat 3. místo v jumpingu družstev. 

COURSING PES
Alvin Borgri
majitel: Eggová Alena
chovatel: Eggová Alena
datum narození: 23.5.2013 
matka: Griotka Svěží vítr 
otec: Cash Lusika

Alvin Borgri je pes z mého 
odchovu. Do coursingu se zamiloval už ve 3 měsících na psím táboře 
ve Svojanově a od té doby jak slyší naviják a slovo střapeček tak není k 
udržení. 22.2.2015 složil poslední lic.zkoušku a od té doby se účastní 
coursing závodů. V roce 2015 byl vyhlášen ČP COURSING WINNREM 
a v roce 2016 tento titul znovu obhájil. 
Ale jako správného a zdravého borderáka ho baví vše od agility, dogfrisbee, 
tahání koloběžky a v poslední době se učíme pást ovečky. Je pro mne 
velkým potěšením, když vidím Alvina s jakým nadšením tyto činnosti 
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provádí. Snažím se všem svým psům poskytnout všestranné využití pro 
jejich spokojený život. 
Alvin je velký mazel, kontaktní vůči ostatním psům, nadšený aportér a 
rád se dívá na televizi, nejraději má pořady o zvířatech. 
Je prostě jeden z členů naší rodiny. 
Složené zkoušky : ZZO 

COURSING FENA
Cessie Hvězda Els
majitel: Koubková Eva
chovatel: Koubková Eva
datum narození: 15.7.2013
matka: Hottie GrAnt Bohemia Alké
otec: Black Jack Trust Your Heart ISDS 301537

Cessie začala s coursingem vlastně jen pro udržení kondičky a spíše jen 
jako s doplňkovým sportem. Od začátku bylo jasné, že Cess bude coursing 
bavit – může běžet a na konci se zakousnout. (Ne, že by byla v reálném 
životě lovec, ale odmalička se přetahuje o uzle a věnuje se sportovní 
kynologii.) Největším úspěchem Cess je Mistr České republiky 2017, kdy 
na témže závodě se jí podařilo vyhrát i celou FCI skupinu. Nejhezčí běhy 
jsou vždy s její matkou, kdy je vidět, že se opravdu znají, mají se „přečtené“ 
a dokáží skvěle spolupracovat. To je pak radost pohledět.

DOGDANCING PES
Caccao IN Unis Kynopolis
majitel: Kamrádová Pavla 
chovatel: Lovaszová Markéta
datum narození: 21.2.2014 
matka: Clair Biely Tesak 
otec: Astra Jai Ho

Caccao IN Unis Kynopolis zvaný 
Kraken je moje třetí border kolie. 
Kraken miluje každou práci, kterou mu nabídnu. Dogdancing měl být 
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původně pouze “doplňkovým” sportem k plánovanému agility, bohužel, 
velmi vážný úraz ve 13ti měsících naše plány změnil. Aktuálně se 
věnujeme dogdancingu, obedienci, sportovní kynologii, pasení, agility  
a nejnověji nás uchvátil sport Hoopers. S kamarádkou běhá canicrossové 
závody, zkrátka je to parťák pro jakoukoliv aktivitu. 
V letošním roce jsme v dogdancingu začali závodit a máme v plánu získat 
titul MOD2 a začít skládat první zkoušky 3. stupně. 

DOGDANCING FENA
Mystic Layla Aibara
majitel: Ištvánková Irena
chovatel: Palfiová Michaela
datum narození: 16.7.2010
otec: Astra Fox ISDS 281571 
matka: Bonny Bee Aibara

Jsem velmi potěšena, že jsme 
s  Layou vyhrály kategorii 
dogdancing ve vaší  soutěži Fena 
roku 2016.
S  potěšením říkám, že všechny 
Laylinčiny úspěchy jsou jen 
třešničkou na dortu soužití s  ní. 
Layla je pro mě jednoznačně 
fenou roku, a to nejen toho 2016.
Již delší dobu vím, že lepšího 
prvního psa jsem nikdy mít 
nemohla. V našem případě platí pořekadlo, že obvykle nemáme takového 
psa, jakého jsme si vysnili, ale přesně takového, jakého potřebujeme. Náš 
vztah je výjimečný a vše, co spolu děláme, mi dává velkou spoustu radosti 
a energie.
Přeji všem majitelům psů, aby mohli pocítit stejně hlubokou a upřímnou 
radost, kterou mám já ze soužití s Laylou.
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DOGFRISBEE PES
Amazing Cloudy ranč
majitel: Kristýna Nosková, Marcela Nosková
chovatel: Iveta Vítková
datum narození: 8.4.2012
otec: Blessed Borders Firm Foundation
matka: DUPY DUP Deabei

Mejza alias moje malé štěňátko, i v jeho 
pěti letech. :) Naše srdcová záležitost je 
dogfrisbee, letos budeme začínat již čtvrtou 
sezónu. Každá sezóna nás posunula dál  
v našich zkušenostech i úspěších - 3x 
jsme se stali Mistry ČR V Quadrupedu,  
v roce 2014 reprezentovali na Mistrovství světa v USA, téhož roku jsme 
prolomili hranici ženského světového rekordu v Quadrupedu a držíme 
ho dodnes s délkou 84,16 metru, 2x jsme ovládli DogShop Ligu a jednou 
jsme se umístili na 3.místě v Dog Chow poháru.
Dále se okrajově věnujeme sportovní kynologii, dogdancingu i flyballu.

DOGFRISBEE FENA
Action Jerry Malina Gang
majitel: Smolíková Alena 
chovatel: Malinská Jana 
datum narození: 30.1.2010
otec: Red
matka: Chelsay Action Aibara
Foto: Jiří Šnýdr

Jerry je naprosto úžasná fenka, která ze všeho nejvíc miluje dogfrisbee. 
Věnujeme se ale také dogdancingu a okrajově   mushingu. Ve všech 
těchto disciplínách se v letošním Psovi roku umístila do 3.místa.  
V roce 2016 získala také titul 2.vicemistr ČR v dogdancing, Mistr BCCCZ  
v dogdartbee, na MS v USA jsme získaly 11.místo a v soutěži Kynolog 
roku jsme se umístily na 2.místě v dogfrisbee a 3.místě v dogdancingu.
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FLYBALL PES
Enjoy It With Me Speedy Dream
majitel: Mračková Kateřina
chovatel: Kovaříková Kateřina
datum narození: 27.6.2013
otec: Ace Of Speedy Dream 
matka: Athea Angel Budgerigar

Enjoy je 3letý ryze flyballový 
pes, který běhá za tým 
DogDRAGONS z Lukášova. 
Loňská sezóna byla pro něj v 
pořadí druhá a už velice úspěšná. 
Se svým týmem DogDRAGONS 
II. si v celoroční soutěži Purina 
ProPlan Cup vyběhal nádherné 
2. místo ve 2. divizi, na každém 
turnaji se pravidelně umisťoval 
na stupních vítězů a s týmem dosahoval krásné „sedmnáctkové“ časy. Jeho 
osobní rekord je 3,92 s., díky kterému se řadí k jedněm z nejrychlejších 
psů v ČR.
Našim cílem do nové sezóny je udržet stabilní výkonnost, běhat stále 
pod 4 s. a být spolehlivým článkem svého týmu, což je ve flyballu to 
nejpodstatnější, protože jeden pes tým skutečně nedělá, záleží na vzájemné 
shodě a spolupráci a to je to, co nás na flyballu baví.
Kromě flyballu  se věnujeme sportovní kynologii, Enjoy miluje obrany, ale 
musíme ještě pilovat poslušnost, než se pustíme do základních zkoušek. 
V lednu tohoto roku byl Enjoy také úspěšně uchovněn a v březnu oceněn 
titulem Pes roku BCCCZ v kategorii Flyball. Tohoto ocenění si velice  
vážíme a děkujeme.
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FLYBALL FENA
AC-DC Fast and Foolish
majitel: Michaela Nováková
chovatel: Michaela Nováková
datum narození: 5.3.2011
otec: Terminator vom
Kuschelmuschel
matka: Foolish Bree Hardy 
Horde

Mia je od roku 2012, kdy dosáhla potřebného věku, oporou týmu The 
Rebels Hardcore. S ním od té doby stála už pětkrát na stupních vítězů na 
Mistrovství ČR a v roce 2015 získala také stříbro ve 2. divizi na Mistrovství 
Evropy. V roce 2016 tento tým navíc obsadil 2. místo v celoročním Purina 
ProPlan cupu a 2. místo v anketě Kynolog roku. Od stejného roku s ní 
ve stejném týmu běhá také její syn Captain Morgan Fast and Foolish, 
který je už pátou generací flyballových psů. Díky skvělému fyzickému  
i psychickému potenciálu běhá Mia na pozici startovního psa, který 
toho za turnaj odběhá nejvíce a není třeba ji střídat. Z absolutního klidu, 
který je pro startovního psa nutný, dokáže ihned vystřelit a vyvinout 
maximální rychlost. V průběhu turnaje podává konstantní výkony a jen 
výjimečně se stane, že by na jeho konci běhala pomaleji. Jistě je to i proto, 
že mezi jednotlivými rozběhy se umí dokonale zklidnit a uvolnit fyzické 
i psychické napětí. Flyball je pro ni a pro nás sport číslo 1, takže kromě 
mateřských povinností nechybí na žádném flyballovém turnaji. 
Rychlost je pro Mienku typická, běhá rychle, přemýšlí rychle, reaguje 
rychle. Doplňkovým sportem je pro ni agility, kde běhá v kategorii LA3  
a je držitelem titulu CACAg. 
Ziskem titulu Fena roku 2016 v kategorii flyball obhájila svoje prvenství 
z roku 2015. 
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MUSHING – FENA
Beruška z Vlčí chaloupky
majitel: Mgr. Stanovská Šárka
chovatel: Ing. Pluhařová Marcela
datum narození: 7.6.2014
otec: Bay Scotty Speedy Dream
matka: Elis z Temného hvozdu
Foto: Roman Franěk

Beruška je “beruška”. Fenečka 
neuvěřitelně rozumná, vy-
rovnaná a klidná od štěněte, do 
chvíle, než se jde pracovat. Šprt, co se snaží vždycky a ve všem vyhovět, 
pochopit co se od ní chce a mazel. Na všechno se ptá a vyžaduje souhlas. 
Vodítko je v jejím případě jen módním doplňkem a šikovná by byla na 
spoustu psích sportů, ale v canicrossu (a jiných tahacích disciplínách) je 
neskutečná. Jako hlavní náplň volného času jsme si ho vybrali právě pro 
tu týmovou spolupráci a těžkou fyzickou, mnohdy i psychickou přípravu 
nejen psa, ale ve větší míře i psovoda. Líbí se mi i fakt, že práce v tahu 
zatěžuje komplexně. Pes větší část tréninků a tudíž i desítky kilometrů 
naběhá na volno a buduje obecnou vytrvalost, kterou lze využít  
i jinde. Kromě běhání jde Berče docela i poslušnost, prohánějí oveček  
a canisterapie, kterou praktikuje na lůžkovém oddělení hospicu Sv. Zdislavy 
v Liberci. Je to snový pes a je neuvěřitelné štěstí, že se dostala právě ke mně.

OBEDIENCE PES
Trust your heart Conalls Joy ISDS 302558
majitel: Lucie Gabrielová
chovatel: Sandra Lima da Silva
datum narození: 5.4.2009
otec: Fast Forward Casa d’Arinia ISDS 288594
matka: Rising Sun Conall ISDS 283830

Joy je silný dominantní pes s vlastním názorem. Ráda pracuji s jeho energií 
i egem, on je důvod, proč preferuji na práci psy. Nic ho nerozhodí, miluje 
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lidi, dobře komunikuje 
se psy. Pracuje rád  
i jen pro mě bez odměň. 
Motivace navíc skoro 
není potřeba, jakkoliv 
přetahování a aportování 
miluje nadevše. Ne vždy 
bylo vše snadné, ale pár 
výsledků níže ukazuje, 
že jsme si to vybojovali, 
našli své vlastní cesty  
a povedlo se to.  ;) 
Vítěz třídy OB2 na MČR obedience 2012
účast na Mistrovství světa OB 2013, 1015
Pes roku BCCCZ v kategorii Obedience 2015, 2016
Obedience šampion ČR

OBEDIENCE FENA
Andromeda Sub Tilia
majitel: Valešová Dana 
chovatel: Holý Pavel
datum narození: 11.4.2007
otec: Faust Foxy Fox
matka: Glamour Girl Gasko Prim

S Medy (Andromeda Sub Tilia, 
10 let) se věnujeme obedienci 
cca 9 let. Medy je výjimečná 
fena s neuvěřitelným nadšením 
pro všechny psí sporty. O tom 
svědčí i mnoho mimořádných úspěchů v závodní kariéře - Mistr ČR 
obedience 2011, 2013, 2015, 2016; Mistr ČR BCCCZ v obedienci 2011, 
2012, 2013, 2014; Český obedience šampion, Finský obedience šampion, 
Šampion práce - kat. Obedience, Šampion výkonu BCCCZ, Kynolog roku 
(kat. obedience) 2013, 2014, 2015, 2016, TOP TEAM Obedience 2011.                
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S Medy jsme již 5x reprezentovaly Českou republiku na MS v obedienci 
a Méďa se jako jediný český pes probojovala 2x do finálové dvacítky  
(1. místo v kvalifikaci ze 100 týmů na MS 2013 v Maďarsku, celkově  
13. místo + 3. místo v družstvech na MS 2013; 14. místo na MS ve Finsku 
2014). 

PASENÍ PES
Harper Ferenčík
majitel: Svobodová Helena 
chovatel: Ferenčík Lubomír 
datum narození: 22.2.2014 
otec: Blacksheep Roy ISDS IT/318519 
matka: Tess At Ferenčík

Tray je 3 letý pes, pasení se věnuje od cca 
8 měsíců. Je využíván k práci na farmě  
s ovcemi, kozami a kravami. Příležitostně  
v této disciplíně i soutěžíme.

PASENÍ FENA
Great Kiri at Adelaine Hope ISDS 
332217
majitel: Frumarová Tereza 
chovatel: Egan Eddie
datum narození: 24.2.2014
otec: Roy ISDS 313637
matka: Canen Jill ISDS 302859 

Kiri je talent a jedna velká náhoda  
z farmy v Irsku. V roce 2014 jsem měla zamluvenou fenku v jedné 
Rakouské CHS, bohužel se narodili samí pejsci, tak jsem ze dne na 
den učinila rozhodnutí, že z ostrovů si přivezu štěně hned a nebudu na 
ten sen čekat další roky. Můj požadavek byl, chci dlouhosrstou ideálně 
hnědobílou fenu. Za tři dny jsem se dozvěděla o narozeném vrhu na malé 
farmě v Irsku. Narodila se jedna fena a tři pesani. Bylo jasno, fena pojede 
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do ČR. Tehdy mi bylo úplně jedno, koho a co má za rodiče, jak pasou 
nebo nepasou. Fenka v dubnu 2014 přiletěla jako dvoukilová kulička do 
ČR. První seznámení s pasením proběhlo již v 10ti týdnech na kačenkách. 
Startovat na ovečkách jsme začaly cca v půl roce. Do května 2015 jsme 
trénovaly nepravidelně a sami. Jen občas jsme zajeli k někomu na farmu, 
a stále poslouchaly jak má Kira hezký cit pro ovce. V květnu 2015 jsme 
se dostaly pod vedení Martina Mačka, kterému vděčíme defakto za vše 
co umíme. Kira mě toho naučila spoustu, a nyní rosteme jedna s druhou. 
Od jara 2016 trénujeme opět sami kde se dá a jak se dá. Vlastně od května 
2015 trénujeme dá se říci jednou týdně, občas nějaká ta pauza na srovnání 
si myšlenek, jak mých tak těch ve psím mozečku. Občas se zúčastníme 
nějakého semináře se zahraničními handlery a velkým tréninkem jsou  
i závody. Nyní se v Kiřiných třech letech těšíme na další sezónu, kde nás 
čeká již kategorie nejvyšší, čímž si splním cíl z doby, kdy jsem si Kiru 
kupovala. Největší úspěch je pro mě to, že si rozumíme jak v životě, tak na 
fieldu a vím, že pokud já neudělám chybu, neudělá ji ani můj PES. Pasení 
je týmová práce, proto je důležité pracovat společně, ne proti sobě.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE PES
Casie od Appaloosek
majitel: Lepařová Michaela 
chovatel: Pohl Otakar 
datum narození: 17.7.2011
otec: Borderline Country 
Justinstyle
matka: Arushka Plume Hardy 
Horde

Casie od Appaloosek-Kemík je 
5ti letý pes, se kterým máme složeno 27 zkoušek z výkonu. V roce 2016 
jsme si na náš seznam přidali dvě “dvojkové” zkoušky- ZZO2, OB2 a dvě 
“trojkové”- Upr3, IPO3(stopa 89,poslušnost 90). Složením zkoušky OB2 
se také obhájil mistr ČR mládeže v obedienci. V průběhu minulého roku 
se Kemík   také zúčastnil několika závodů. Například závod Náměšťský 
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póťák, kde porazil německé ovčáky a stanul na 3.místě z 10ti soutěžících 
v kategorii. Dále potom 1.místo na ČMKU Junior open v katogorii 
ZPU1(výborně), či Mistrovství mládeže stopařů MSKS. Kem je aktivní 
pes a výborný společník. Uvidíme, co nám dále přinese rok 2017.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE FENA
Borders of Sweetwood Dancing Queen
majitel: Štýbrová Beata, Kozárová Vlaďka
chovatel: van Meurs-Verbruggen J.
datum narození: 30.9.2009
otec: Borderbay Spirit of the World 
matka: Borders Of Sweetwood Fly 
Foto: web chovatele

Zkoušky: IPO3, IPO2, IPO1, ZVV2, ZVV1, IPO-V, ZPO1, ZM, BH, ZZO, 
RH-E, ZPU1, ZOP, ZMT, FPr.2, FPr.1, AD, OB1, OB-Z, DwD 1, F1, HtM1, 
SPr.3, SPr.2, SPr.1, Coursingová licence
Výstavy: VN2, V2, r.CAC
Queena se se svou paničkou Vlaďkou Kozárovou věnuje sportovní 
kynologii už od štěňátka. Ale protože je opravdu všestranná a nadšená do 
všeho, zkouší s Vlaďkou i jiné sporty.
Ve sportovní kynologii je na malou borderku překvapivě odolná, i když 
nemá přirozeně plné zákusy, v zákusu se vždycky udrží. Minulý rok 
dokončila zkoušky nejvyšší IPO2, IPO3 a ZVV3.
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TREIBBALL PES
Blossom Garden’s Cool Mint
majitel: Šulíková Lenka
chovatel: Freidank Susanne 
datum narození: 15.7.2009 
otec: On My Own Eyron 
Braveheart 
matka: On My Own Ginny’s 
Blossom 
foto: Lenka Blachová (Wami)

Treibball jsem objevila v  průběhu roku 2015 a to díky psí škole Koira, 
ve které s mými psy trénuji hlavně agility. V druhé polovině roku jsem se 
o něj začala zajímat a postupně i trénovat. V lednu 2016 jsme nastoupili 
poprvé na závody do třídy TRB 1. Treibball je poměrně novým sportem, ale 
postupně se dostává do povědomí lidí. Je to pro nás výborný doprovodný 
sport a Flashe velice baví. V roce 2016 jsme absolvovali 4 závody, Flash 
závodí v kategorii TRB 2. Během tohoto roku doufám, že se nám povede 
přestoupit do nejvyšší kategorie TRB 3. Letos se plánuje 1. Mistrovství 
republiky v tomto sportu a my se na něj moc těšíme.

VÝSTAVY PES
Buddy od Dupíků
foto: Nikola Balajková
majitel: Mgr. Urbanová Jana
chovatel: Bc. Dupalová Iveta
datum narození: 19.2.2010 
otec: Cassidy z Bengasu
matka: Ally Dajavera  
Foto: T. Kottová

A3Champion Agility 
C.I.E. Inter Champion 
Buddy (jméno - kámoš, i psa vybíral syn) je můj zcela první pes. Náhoda 
zasáhla a místo zlatého retrívra jsme si pořídili border kolii, na kterou 
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mne upozornila moje kamarádka jako na tehdy pro mě ne moc známé 
plemeno. A z rodinného psa k domečku se postupem času stal agilitní 
začátečník, okusili jsme první výstavu a ve dvou letech začali více poznávat 
psí sporty. 
Buddy je dokonalý rodinný společník a domácí “plyšák”, který má ale 
výborný drive a nadchne se pro všelijaké psí sporty. Je učenlivý a má 
složené zkoušky ze sportovní kynologie, obedience, záchranařiny a co se 
agilit týká, tak splnil podmínky a získal titul A3Champion. Musím sama 
uznat, že v takové cíle jsem z počátku ani nedoufala. Stejně tak jako v 
dosažení titulu C.I.E. Inter Championa, za který vděčíme majitelce jednoho 
potomka, neboť naší výstavní kariéře jsme se začali více věnovat až ve 
čtyřech letech. Titulu si velmi vážíme, neboť konkurence ve výstavních 
kruzích je rok od roku čím dál tím větší a lze vidět mnoho krásných psů. 
Prvním naším dosaženým cílem a tehdy jsem si myslela, že posledním, 
byl Klubový šampion BCCCZ. Ale tím se vše jen odstartovalo. Následoval 
šampion ČR a přibývaly další tituly. Buddy je pro mne ideální všestranný 
pes, je nekonfliktní ke psům, miluje práci a kontakt s lidmi, kterým se ve 
svém volnu věnuje při canisterapii v domově důchodců, kam pravidelně 
docházíme. 
Buddymu vděčím za trpělivost a vše, co jsem se díky němu naučila. Moji 
rodiče, kteří nikdy psa nechtěli si ho rádi půjčují a rozmazlují. Buddy je 
prostě taková správná borderka pro spokojený život.

VÝSTAVY FENA
Fairytale Joy OfMine von der Boeler-Heide
majitel: Andree Jana 
chovatel: Labrenz Claudia
datum narození: 12.8.2014 
otec: Borderton The Sandman
matka: Futurbe Charming Dreams Of Heaven

Joy je téměř 3letá fena importovaná z  Rakouska, ale její krev je plně 
australská. Její povahu nejlépe vystihují slova – vyrovnaná, temperamentní, 
nekonfliktní a přátelská k  dospělým,dětem i zvířatům. Zároveň je Joy 
rychlá, lehce ovladatelná a ráda spolupracuje se psovodem. Za všechny 
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tyto její vlastnosti si jí nesmírně cením a vážím. Aktivně a intenzivně se 
věnujeme dvěma sportům, které nám učarovaly nejvíc a to je obedience 
a pasení. V  obedience závodíme momentálně ve třídě OB1. Pasení 
milujeme, sice máme zatím 
složenou jenom zkoušku 
ZVOP, ale u ovcí se snažíme 
být alespoň jednou týdně 
a pilně se připravujeme na 
HWT. Výstavy jsou pro nás 
takovou třešničkou na dortu 
a když je Joy exterierově 
vydařená, tak proč toho 
nevyužít. Joy je v  necelých 
3 letech Junior šampion 
několika zemí, Grand 
šampion České Republiky a Slovenska, získala potřebný počet CACIB 
titulů pro dosažení C.I.E. mezinárodního šampiona a je i Klubovým 
šampionem BCCCZ, v roce 2016 a 2017 dvakrát získala titul Best of Breed 
na   rakouských klubových výstavách. Sebelepší exteriér mi ale nemůže 
vynahradit její skvělou povahu, za kterou jsem neuvěřitelně vděčná. A 
upřímně ji nejraději mám urousanou od rosy, vonící po ovcích a šťastnou, 
že může dělat to k čemu jsou borderky předurčeny.

ZÁCHRANAŘINA PES
Chance Slezský hrádek
majitel: Zamykalová Pavla 
chovatel: MVDr. Bojková Jana 
datum narození: 29.1.2010 
otec: Akersborg Sid ISDS 284130 
matka: Barunka Slezský Hrádek

Záchranářskému výcviku se s Flynnem 
věnujeme už od štěňátka. Byl na tuto práci 
cíleně pořizován a mé očekávání daleko 
předčil. Při práci je vždy soustředěný, 
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dokáže pracovat samostatně aniž by na mě viděl. Má výborné pachové 
schopnosti a i přesto, že border kolie většinou pracují očima Flynn už 
od  štěňátka  pochopil, že při této práci je nutno pracovat nosem. Je to 
houževnatý pes, vydrží opravdu velmi dlouho pracovat v zátěži. To potvrdil 
složením obou kynologických atestů Ministerstva vnitra (pro vyhledání 
na ploše i na sutině) a taktéž to dokazuje v praxi. Takového úspěchu se 
za celou historii podařilo dosáhnout jen několika málo dalším border 
koliím a já si toho velmi vážím. Flynn je pes o kterém vím, že se na něj 
vždy mohu 100% spolehnout. Nepracuje pro hračky nebo pro pamlsky, 
ale pro mě. A hlavně pro  všechny  ty  zasypané  lidi a  jejich  radost. :) 
Více se o něm dozvíte i zde: www.zamykalova.wordpress.com

VŠESTRANNÝ PES
EX Speedy Dream
majitel: Nosková Marcela 
chovatel: Kovaříková Kateřina 
datum narození: 27.6.2013
otec: Ace of Speedy Dream 
matka: Athea Angel Budgerigar

EX Speedy Dream (4 roky) je prostě můj pan 
Úžasňák :) . Exíka jsem si pořídili hlavně 
kvůli flyballu, kterému se věnuje jako sportu 
č.1 a se svým týmem CrazyBalls I. se letos 
umístili na 4.místě v celoroční soutěži. Ve 
flyballe je rychlý, skoro bezchybný a miluje 
soutěživost . Věnujeme se i dogfrisbee a letošním úspěchem pro nás bylo 
4.místo v celoroční soutěži Dog Shop Liga. Dogdancingu se věnujeme 
spíše v zimních měsících a pasení jen když zbyde čas :) . V dogdancingu 
bychom časem chtěli vystoupat na Champion of Dogdancing a v pasení 
pokořit   IHT1. Nejde stíhat všechny sporty najednou. Exík je velice 
vnímavý, klidný, ale rychlost a nasazení mu nikdy nechybí. Velice rád 
běhá u kola nebo koloběžky a na společných rodinných výletech si to 
užívá stejně jako my.
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VŠESTRANNÁ FENA
Hottie GrAnt Bohemia Alké
majitel: Koubková Eva 
chovatel: Grygarová Alexandra 
datum narození: 30.4.2010 
otec: Bulldurham
matka: Liz Bohemia Alké 

Čas od času slýcháme, že bychom s Hottie měly dělat jen jeden sport, že 
by byla skvělá. Když ono je velmi těžké dělat jeden sport, když máte psa, 
který je nadšen pro jakoukoliv aktivitu, ke které ho přivedete a navíc je 
v ní úspěšný. No a po pravdě – nás baví taky všechno možné.
Hottie v  kategorii Všestranná fena zvítězila díky 2. místu ve sportovní 
kynologii, kde má složeny zkoušky IPO2 či UPr3. Nikdy z  ní zabiják 
nebude, miluje lidi a obrany bere jako skvělou hru. Ve stopách pokračuje 
ve šlépějích své matky Liz Bohemia Alké a poslušnost je něco, kdy může 
Hottie předvést jaký je šplhoun, který se snaží zavděčit, jak jen to jde. 
Další 2. místo získala Hottie ve flyballu, kde závodí za družstvo Alea – 
tým naděje a je držitelkou titulu Fly17. Třetí 2. místo získala v kategorii 
coursingu. 
Hottie se dále věnuje 
i dalším sportům 
jako třeba obedience 
(OB3), či dogdancing 
(MoD2). Ale přeci 
jen den má pouze 24 
hodin. 
Tento rok čekají Hottie 
mateřské povinnosti, 
tak uvidíme, jak se 
nám bude dařit nejen 
na sportovním, ale i 
chovatelském poli. Zleva Cessie Hvězda Els (fena coursing) 

a Hottie GrAnt Bohemia Alké (všestranná fena)
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Ve dnech 26.-28.8.2016 se konalo 
Mistrovství České republiky 
v  dogfrisbee pořádané DISCDOG 
KLUBEM ČESKÉ REPUBLIKY. 
Letos poprvé se v  rámci této akce 
konalo i Mistrovství BCCCZ ve 
výše uvedených 5ti kategoriích, 
garantem a organizátorem za 
Spolek BCCCZ byla Ing. Petra 
Opočenská. Zúčastnit se BCCCZ 
kategorií mohl jakýkoliv team 

s border kolií s registrací FCI, a to 
bez ohledu na to, zda je nebo není 
člen Spolku BCCCZ.
Pořadatelé si pro svou akci vybrali 
skvělou lokalitu s  rovnou loukou 
obklopenou lesy a potokem, a to 
Areál Nový Svět ve Dvoře Králové 
nad Labem.
I když tropické počasí teamům 
příliš nepřálo, výsledné výkony 
byly více než dechberoucí. 
Organizace ze strany DiscDog 
Klubu byla naprosto profesionální, 

o to více mě mrzí chaos a ne-
dostatky, které vznikaly ze strany 
organizátora za Spolek BCCCZ.
V  pátek se zahájilo Mistrovství 
BCCCZ kategorií DOGDARTBEE 
(9 disků hozených co nejblíže středu 
terče). Výkony byly neskutečně 
vyrovnané, ale na stupních vítězů 
mohli stát pouze 3 nejlepší. Po 
těchto bojích nejlépe dopadly 
následující teamy:

Současně na vedlejším place probíhal 
závod teamů v  QUADRUPEDu 
(chycený hod do dálky). Nejen mně, 
ale i zúčastněným bylo neskutečně 
líto, že ač se měla vyhlašovat 
první 3 místa za BCCCZ, garant 
a organizátor za BCCCZ tak 
neučinil. Na prvním místě by se tak 
postavil již POTŘETÍ ZA SEBOU 
team Kristýna Nosková se svým 
psem Mejzou, a to díky chycenému 
hodu 72,50 metrů!!!

Mistrovství BCCCZ v DOGFRISBEE 2016

DOGDARTBEE

1.místo a MISTR BCCCZ Alena Smolíková a Action Jerry 
Malina Gang

2.místo a 1. VICEMISTR BCCCZ Romana Hanousková a Daenerys 
Hola-Hopa

3.místo a 2. VICEMISTR BCCCZ Renata Zelyczová a Helios Lusika
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DOGDARTBEE

1.místo a MISTR BCCCZ Alena Smolíková a Action Jerry 
Malina Gang

2.místo a 1. VICEMISTR BCCCZ Romana Hanousková a Daenerys 
Hola-Hopa

3.místo a 2. VICEMISTR BCCCZ Renata Zelyczová a Helios Lusika

V  sobotu pokračovalo Mistrovství 
republiky v  dogfrisbee pořádané 
DiscDog Klubem ČR.
V  neděli se opět teamy sešly na 
place v  tropických teplotách, aby 
zabojovaly ve zbylých kategoriích.
V Kategorii Super MINIDISTANCE 
(body za chycené disky v  zónách) 
garant a organizátor za BCCCZ 
nevyhlašoval Mistra a Vicemistry 
BCCCZ, i když bylo deklarováno, 
že tomu tak bude a Spolek dodal 
vše požadované.

PARALELNÍ TIMETRIAL (2x  
chycený hod za čáru na čas) byl plný  
velkých překvapení. Po kvalifikaci 
bylo vybráno 16 nejrychlejších 
teamů do semifinále, kam se dostali 
i naprostí outsideři této disciplíny. 
Důkazem toho, jak sehrané musí 
teamy mezi sebou být, je nakonec 
absolutní vítězství Petry Zimové 
se psem Hakim Želečský Hrádek, 
která s  naprostým přehledem 
prošla přes své soupeře neporažena  
a stala se tak nejen Mistrem BCCCZ 

Timetrial

TIMETRIAL

1.místo a MISTR BCCCZ Petra Zimová a Hakim Želečský 
hrádek

2.místo a 1. VICEMISTR BCCCZ Marcela Nosková a Garet 
z Temného hvozdu

3.místo a 2. VICEMISTR BCCCZ Veronika Gesierichová a Amiga 
Juno Locolindo
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v  TIMETRIAL, ale současně  
i Mistrem České republiky v  této 
kategorii pro rok 2016.
Jako poslední se vyhlašovala hlavní 
disciplína tohoto Mistrovství 
BCCCZ, Freestyle. Někteří zá-
vodníci zvolili vtipné kostýmy,  
jiní zase vtipné sestavy. 
Nakonec se však mohly na 
stupně vítězů seřadit pouze  
3 teamy.

Smekám před organizátory, kteří 
oplývali celý víkend skvělou 

náladou, ochotně pomáhali  
a radili a pro mě nasadili 
vysokou laťku pořadatelům 
ostatních frisbee závodů. 
Byla jsem potěšena, že  
i přes nedostatky a zmatky  
ze strany garanta a organizátora 
BCCCZ, se organizátor těchto 
závodů těší na další spolupráci 
v následujícím roce, kdy se Spolek 
BCCCZ bude snažit předcházet 

komplikacím, které vznikaly 
v průběhu tohoto Mistrovství.

Freestyle

FREESTYLE

1.místo a MISTR BCCCZ Michaela Andrová a Anakim 
Czech Black

2.místo a 1. VICEMISTR BCCCZ Kaska Krzewina a ZUZIA

3.místo a 2. VICEMISTR BCCCZ Alena Smolíková a Action Jerry 
Malina Gang



75

FREESTYLE

1.místo a MISTR BCCCZ Michaela Andrová a Anakim 
Czech Black

2.místo a 1. VICEMISTR BCCCZ Kaska Krzewina a ZUZIA

3.místo a 2. VICEMISTR BCCCZ Alena Smolíková a Action Jerry 
Malina Gang

Vrcholem letošní dogfrisbee 
sezóny bylo Mistrovství světa, které 

se každoročně koná v Cartersville, 
ve státě Georgia v USA. Pro mě a 
Jerry to byla již čtvrtá účast na této 
vrcholové akci. Společne s  námi 
se vydaly reprezentovat Českou 
republiku ještě 
Pavla Hejralová 
s  Cawikem a 
Michaela Andrová 
s  Annakim. Let 
trvající 15 hodin byl 
náročný přede-vším 
pro psy.
Změna podnebí 
a časový posun 
byl náročný  pro 
všechny.  Do USA 

jsme dorazili týden před soutěží, 
abychom měli dostatek času na 

aklimatizaci. Jerry 
si pobyt v  Americe 
doslova užívala - 
výlety, koupání 
v  jezeře, honění 
veverek…
Týden utekl jako 
voda a my jsme se 
naším půjčeným 
jeepem přesunuli 
do Dellinger parku 
v Cartersville.

Startovní listina čítala 52 týmů ve 
Freestyle a 60 týmu v Super Pro. Po 
celou dobu závodu panovala skvělá, 
přátelská atmosféra a všichni si 
navzájem fandili. S  Jerry nám 

Mistrovství světa v dogfrisbee 
15. - 16. 10. 2016



76

štěstí příliš nepřálo 
a v  minidistace do 
Freestyle jsme měly 
jen 4 chycené hody 
(započítává se 5 
nejlepších). Avšak 
i s  touto bodovou 
ztrátou jsme se umístili 
na skvělém 11. místě. 
V disciplíně Super Pro 
jsme potom obsadily 
9. místo! Vítězství obhájila loňská 
vítězka Mona Konishi s  Laikou 
(BO) z  Japonska, čímž potvrdila, 
že Japonci stále patří ke světové 
špičce. 

Naše účast na MS byla opět  
velkou zkušeností a hlavně  
nezapomenutelným zážitkem. 
Obrovské poděkování patří 
všem, kteří nás v naší cestě za 
oceán podpořili- město Jaroměř, 
Křepelkárna Kostomlaty, Cukrárna 
Fiala, PO-FI servis s.r.o. a BCCCZ. 
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M BCCCZ v dogfrisbee se 
zúčastnilo ve všech disciplínách 41 
teamů s FCI Border Colií. Z toho 
bylo 10 teamů členem BCCCZ.
Teamy soutěžily ve třech 
mistrovských disciplínách Super-
minidistance, The Quadruped, 
a Freestyle Open. V těchto 
disciplínách mohly teamy získat 
individuální tituly. Celkový titul 
se počítal ze dvou disciplín: 
Superminidistance a Freestyle 
Open.

V sobotu se titul uděloval  
v disciplíně Superminidistance. 
Zde soutěžilo 17 teamů s FCI 
Border Colií a z toho 6 teamů které 
jsou členem BCCCZ. 4 teamy se 
umístily v TOP 10 celé soutěže.
Superminidistance vyhrála Kaska 
Krzewina a Kia se 45,5 body která 
v celkovém pořadí skončila na  
2. místě o pouhých 0,5 bodů. Na 
2. místě skončila Marcela Nosková 
a EX Speedy Dream se 42,5 body 
a na 3. místě skončila Michaela 
Andrová a  AnnaKim CzechBlack 
(Kimka) s 39 body. V sobotu se 
také rozeběhla další mistrovská 
soutěž Freestyle OPEN a to prvním 
kolem freestylu. V této disciplíně 

soutěžilo 13 teamů s FCI Border 
Colií, z toho 6 teamů bylo členem 
BCCCZ.

V neděli se rozdávaly tituly  
v Quadrupedu Mužů a Quadrupedu 
Žen, ve Freestylu OPEN a pak 
celkový titul M BCCCZ dogfrisbee.
V QM soutěžilo 5 teamů s FCI 
Border Colií, bohužel ani jeden  
z nich nebyl členem BCCCZ. Na  
1. místě skončil Vojtěch Nosek  
a Garet z Temného hvozdu, který 
vyhrál i celkově QM a zároveň 
měl nejdelší pokus soutěže, a to 
66,3 metrů. Na 2. místě se umístil 
Martin Lev a Erzo Speedy Dream 
(Erzík), který skončil na 2. místě  
i celkově. Na 3. místě skončil 
Martin Kmec a Rasty.
V QŽ soutěžilo 9 teamů s FCI 
Border Colií, z toho 4 teamy 
byly členem BCCCZ. Na 1. místě 
skončila Kristýna Nosková  
a Mejza, která vyhrála i celý závod 
a měla i nejdelší pokus soutěže 
a to 64,1 metrů. Na 2. místě 
skončila Pavla Hejralová a Cawick 
a na 3. místě Katarzyna Kamińska  
a Ice. Kompletní stupně vítězů M 
BCCCZ v QŽ byly i celkovým 
pořadím soutěže.

Mistrovství BCCCZ v DOGFRISBEE 2017
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V neděli pokračovala soutěž 
Freestyle OPEN prvním kolem 
minidistance a druhým kolem 
freestylu. Po prvních kolech bylo 
v TOP 10 celého závody 6 teamů s 
FCI Border Colií, z toho 4 členové 
BCCCZ.
Tuto soutěž vyhrála Michaela 
Andrová a AnnaKim CzechBlack 
(Kimka), která vyhrála i OPEN 
Freestyle v celkovém pořadí. Na 2. 
místě se umístila Alena Smolíková 
a Action JERRY Malina Gang a 
na 3. místě se umístil Martin Lev 
a Erzo Speedy Dream (Erzík). V 
TOP 10 celého závodu se umístilo 
6 teamů s FCI Border Colií.

Celkový titul MISTRA BCCCZ 
v dogfrisbee pro rok 2017 získala 
počtem 210 bodů Michaela 
Andrová a AnnaKim CzechBlack 
(Kimka), která je členkou BCCCZ.
Titul vicemistra BCCCZ v dog-
frisbee pro rok 2017 získala se 130 
body Kaska Krzewina a Kia.
Titul 2. vicemistra BCCCZ v dog-
frisbee pro rok 2017 získala se 120 
body Alena Smolíková a Action 
JERRY Malina Gang, která je 
členkou BCCCZ.

Závodů se zúčastnili i někteří 
členové BCCCZ v doprovodných 
soutěžích, kde za zmínku stojí  
1. místo v Paralerním TimeTrialu 
Petry Zimové a Hakim Želečský 
hrádek.
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Co je Canicross v překladu? 
Samotné slovo a sport canicross 
lze definovat zcela jasně a výstižně, 
Běh se psem. 
Na první pohled vypadá 
jednoduše, ale za tímto na 
popularitě získávajícím sportem 
a za závody v  něm se skrývá 
pot, dřina a neuvěřitelné, někdy 
až dech beroucí nadšení všech 
zúčastněných. Od pořadatelů, přes 
závodníky, fotografy až po diváky. 
Vše musí být v  rámci závodu 
perfektně připraveno. Neriskujete 
pouze svoje zdraví, nýbrž i zdraví 
svého „psího parťáka“ a nesete za 
něj zodpovědnost. 
Pojďme se podívat na historii 
canicrossu- v článku budu zkráceně 
používat všeobecné označení CC.

1 
CC počátky v  ČR lze zaznamenat 
v  letech 1994-1995. Cílem bylo 
udržovat musherské (tažné psy) 
v kondici i v době, kdy nebyl sníh, 
a CC se již v  té době těšil oblibě 
zejména ve Francii.

2 
Canicross jako sport spadá pod tzv. 

„mushing“. Ve zkratce  je mushing 
jízda se psím spřežením. Mushing 
a tedy i canicross zaštiťuje v rámci 
světa, Evropy a tedy i ČR několik 
organizací. Pojďme si vyjmenovat 
dle zdrojů k  mému článku ty 
nejvýznamnější.

IFSS (International Federation of 
Sleddog Sports)

SSPS (Svaz sportu psích spřežení)

Českomoravský sportovní klub 
severských psů (ČMSKSP) a Česká 
asociace sleddog sportů (ČASS)
- svaz zaštiťuje například i skijöring 
(běžkování se psem), scootering 
(koloběžka se psem) a další 
musherské disciplíny 
-cílem svazu je podporovat kluby 
a jejich členy na sportovním poli a 
umožňuje získání mezinárodních 
závodních licencí jednotlivým 
členům klubů.

X
ECF
(European Canicross Federation)

TJ Sokol Maxičky
- pořadatel ME v  CC v  ČR 2016 

CANICROSS V ČR
- ROSTOUCÍ FENOMÉN , SPORT PRO KAŽDÉHO PEJSKAŘE-
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v Novém Městě na Moravě
http://www.canicross.cz/index.
php?call=novinky&idc=255

Existují tedy dvě mezinárodní 
organizace, jenž mají vliv právě 
na českou CC scénu, nicméně 
jejich cíl je jednotný: zachovat co 
nebezpečnější podmínky v  rámci 
závodu jak pro běžce, tak i pro psa.
http://musher-jcc.cz/index.php/
clanky/83-canicross-a-muhing-v-
cechcach

JAK ZAČÍT S CANICROSSEM
V  první řadě je třeba si 
uvědomit, že veškerá práce 
začíná u Vás - člověka a 
běžce. Pokud jste nikdy 
neběhali, kupte si funkční 
oblečení a pořádné boty. 
Boty jsou základ a dnes 
je výběr na trhu opravdu 
široký. Samozřejmě záleží, 
na jakém povrchu běháte. 
Botky vhodné do lesa 
nebudou vhodné na tvrdý 
městský povrch... Můj 
botník skýtá 4 běžecké 
boty, mám kliku, že pracuji 
pro sportovní distribuční 
společnost a mám 
všude konexe. Nicméně 
v porovnání s opravdovými 
běžci a profíky je můj 

běžecký botník opravdu chudý. 
Řekněme si to narovinu, nejvíce 
frekventované značky běžeckých 
bot vhodných na CC jsou INOV8 
a Salomon. Ve specializovanějších 
prodejnách nebo na různých 
běžeckých akcích Vám změří došlap 
a i dle toho můžete svoje boty 
vybírat. Když máte boty, vrhněte se 
na běhání. Ovšem všeho s mírou. Je 
fajn začít běhat s někým, kdo tomu 
rozumí nebo Vám poradí s  Vaším 
tréninkem. Samozřejmě pokud 
se chcete zlepšovat. Na sociálních 
sítích je spousta běžeckých skupin, 

Foto  Pavel Humpolec
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trenérů, anebo stačí objet pár CC 
závodů, seznámit se s lidmi, neboť 
i canicrossaři pořádají společné 
výběhy a tréninky. Nejznámější 
skupinou je Běhej  se psem. Na svém 
webu: https://www.behejsepsem.cz/  
mají termínovky tréninků a za sebe 
musím říct, že je to prima změna, 
oproti mému věčnému single 
běhání v  lese. Nezapomeňte, že je 
důležité měnit svůj běžecký plán 
s Vaší zvyšující se kondicí a hlavně 
běhat v  různých terénech. Chytne 
Vás to samo, až jednou vyběhnete 
kopec, na který jste se dříve sotva 
doplazili...
Vraťme se zpět ke canicrossu. 
Řekněme, že Vy máte natrénováno. 
Ale jak donutit psa, aby tahal zátěž 
a ještě k tomu člověka, co mu funí 
za zády...?!
Základ je opět vybavení. Pokud 
Vás teď napadá myšlenka, že 
bude Vaše peněženka do příští 
výplaty prázdná, máte pravdu. :-) 
Nezoufejte, kromě bot má další CC 
vybavení letitou výdrž, tudíž je tato 
investice zcela ojedinělá- až na pár 
výjimek. 
Co k  CC potřebujete, abyste se 
mohli s  pejskem rozeběhnout 
s větrem o závod?

1. Podsedák - je to de facto postroj 
na Vás. Existuje několik typů  
a značek a důležité je, aby Vám 
neničil záda, ale v tahu se psem 
nutil pracovat Vaše slušně řečeno 
hýždě.

2. Postroj pro psa - Každé plemeno 
má svůj specifický rámec pohybu. 
Je důležité, aby se pes v postroji při 
tahu nehrbil, postroj nesmí tlačit na 
břicho a omezovat psa v  dýchání. 
Existuje několik pravidel, dle 
kterých se vhodný postroj na psa 
vybírá a většinově zastoupené 
společnosti na CC trhu nabízí 
veškeré poradenství ve výběru 
vhodného postroje. 

3. Vodítko s  amortizérem - 
odpružené vodítko, jehož specifika 
jsou pravidly CC jasně dána, 
v nataženém stavu měří 2m. Opět 
je třeba odzkoušet, které bude 
Vám i Vašemu pejskovi vyhovovat 
nejlépe.
Nejvýrazněji zastoupené značky 
s CC vybavením jsou:
ZERO DC -  http://www.zerodc.cz
NonStop Dogwear -  https://www.
non-stopdogwear.cz
ManMat-  https://www.manmat.cz
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TRÉNINK SE PSEM
Je třeba si uvědomit, že každý 
pes potřebuje nejdříve fyzicky 
dospět, aby mohl začít běhat 
v  tahu. Oficiální hranice, odkdy 
může pejsek běhat v tahu, je 1 rok. 
Profesionální musheři začínají 
s tréninkem dříve, ovšem na rozdíl 
od Vás mají spoustu zkušeností 
s  danými plemeny a vědí „jak 
na to“. Pro Vás a Vašeho psa je 
lepší se držet obecných pravidel  
a dát na rady zkušených trenérů  
a závodníků. Některý pes je v tahu 
dynamický již od samého začátku, 
jinému potrvá delší dobu, než si na 
zátěž zvykne. Proto znovu opakuji, 
nejdůležitější je pro psa motivace. 
Trénujte se zkušenými canicrossaři, 
nečekejte vítězství ihned. Někdy 
méně znamená více a obecně se 
doporučuje mít psa v CC tréninku 
1-2 x týdně. Skupina Běhej se psem, 
Canicross Česko (Rozběháme 
Česko) pořádají pravidelně CC 
tréninky, víkendové kurzy, tábory, 
kde nasbíráte praktické informace 
o správné CC přípravě - v  rámci 
tréninku i na závody.

ZÁVODY
Přihlásit se na CC závody je 
nejsnažší část z  celé přípravy. 

Stále přibývá závodů pro širokou 
veřejnost. Není třeba vlastnit 
závodní licenci, neboť na profi CC 
závodech většinou bývá otevřená 
kategorie CC příchozí, vhodná i pro 
začátečníky. Samozřejmě existují 
profi musherské závody zahrnující 
CC a ke startu je licence potřeba.
Délky tratí se mohou lišit. Většinově 
však bývají v  rozmezí 3-7 km na 
vhodném povrchu pro běh se psem. 
Spojení běhu, dynamického tahu 
psa a přírody všude kolem Vám 
zaručí adrenalinový zážitek, 100% 
čistou hlavu a upevnění vztahu 
s  Vaším čtyřnohým parťákem. 
Pokud budete chtít canicross 
proložit další disciplínou, neváhejte 
vyzkoušet např.: dogbiatlon nebo 
triatlon. 
Pokud jste dočetli můj článek až do 
konce, vraťte se na začátek. Abyste 
byli dobrý canicross team, vstaňte 
teď od počítače, oblékněte si věci na 
běhání a běžte. Posuňte své limity, 
informujte se. Najdete spousty 
nových přátel, kteří začínali stejně 
jako Vy - od nuly.

Věř, Běž a Dokážeš (Raego)

Autor: Lucie Jetmarová
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O výživě psů jste se mohli hodně 
dozvědět na semináři, který 
proběhl před členskou schůzí 
Spolku BCCCZ, konané dne  
19. 3. 2017 v  sídle firmy Dibaq, 
a.s. v  Helvíkovicích. Firma 
Dibaq je výrobcem krmiv Fitmin  
a také hlavním sponzorem Spolku 
BCCCZ. Účastníci semináře 
v jeho úvodu navštívili chovatelské 
centrum Fitmin (chov border kolií, 
ovcí a koní) a následně si mohli 
společně prohlédnout výrobní 
areál firmy. Byli tak obeznámeni 
s  celým postupem výroby granulí 
a pochoutek. Na semináři zazněly 
dva stěžejní referáty. V tom prvním 
Ing. Adéla Palacká účastníkům 
vysvětlila jak poznat kvalitní 
krmivo a jak je v  chovatelském 
centru Fitmin kvalita krmiv 
testována. Druhý referát, který 
jsem přednesl já, byl věnován 
otázce: Co je dobré vědět o výživě 
psů. Protože mě několik členů 
BCCCZ požádalo, jestli bych mohl 
nějaké postřehy z  mé přednášky 
napsat i do klubového zpravodaje 
Borderholic, tak jsem si dal tu práci 
a něco sepsal. V  úvodu bych ale 
rád poznamenal, že je něco jiného 
vyslechnout přednášku, nebo si  

o tom něco přečíst. Mluvené slovo 
je vždy v  těchto případech lepší. 
Další poznámka: O výživě psů je 
toho napsáno mnoho, celé knihy, 
a tak nečekejte, že v  těch několika 
řádcích se dozvíte vše potřebné.

Zažívací trakt psů
GIT – gastro intestinální trakt je  
u všech masožravců v základě stejný, 
jen s určitými rozdíly. Všichni mají 
mohutné žvýkací svaly a 4 slinné 
žlázy, které při žvýkání kostí a kůže 
produkují hodně slin. Sliny jsou 
pro trávení velmi důležité, a tedy 
platí, že čím více pes před žraním 
nebo při něm sliní, tím lépe tráví. 
Masožravci mají stejné uspořádání 
zubů (zubní vzorec 3.1.4.2 / 
3.1.4.3), velké špičáky, zvětšené 
trháky. Třenové zuby a moláry 
jsou sekodontní, tedy vybíhající 
ve  výrazné hrotité výběžky, které 
umožňují potravu dobře rozsekat. 
Čtvrtý třenový zub (P4) v  horní 
čelisti a první stolička (M1) v čelisti 
spodní jsou největšími zuby  
a vytvářejí společně tzv. trhákový 
komplex. Žaludek je jednoduchý, 
jednokomorový, objemný, se 
silně kyselým prostředím, které 
umožňuje rychlé trávení bílkovin 

Co je dobré vědět o výživě psů
Ing. Radko Loučka, CSc. – specialista na výživu zvířat, včetně psů
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a likvidaci patogenních bakterií. 
Střevo je krátké (to tlusté slouží 
hlavně k redukci vody), slepé střevo 
je zakrnělé, nebo zcela chybí. Pes se 
od většiny členů řádu Carnivora liší 
především tím, že má v  důsledku 
adaptace na prostředí a mutací  
v genech delší střevo až o třetinu. 
Pes tedy není typický masožravec, 
ale nelze ho dlouhodobě krmit 
vegetariánskou stravou (to lze 
právně kvalifikovat jako týrání). 

Trávení
Psi získávají energii především 
z  bílkovin (masa, vnitřností) a ži- 
vočišných tuků. Dokážou 
účinně využívat aminokyseliny 
z bílkovin pro syntézu glukózy 
v játrech (glukoneogeneze) a 
jsou tedy relativně nezávislí 
na příjmu sacharidů z krmiva. 
Vyšší příjem sacharidů navíc 
způsobuje nadýmání. Psi neumí 
trávit rostlinné tuky a vlákninu, 
k  dobrému trávení ale vlákninu 
potřebují, usnadňuje pasáž 
zaživatiny, působí preventivně proti 
zácpě i proti průjmům, významně 
se podílí na konzistenci výkalů. 
Krmiva rostlinného původu jsou 
zdrojem biologicky účinných 
látek (vitaminů, minerálů). Vyšší 
obsah škrobu v krmné dávce 
(obiloviny, rýže, brambory) pro 

psy není vhodný, je sice potřebný 
k utváření granulí pro extruzi (jako 
pojidlo), ale mění kyselost moči, 
což může vést k  tvorbě močových 
kamenů. Ve slinách psů se na rozdíl 
od všežravců nenachází enzym 
amyláza, který pomáhá při štěpení 
rostlinného škrobu. Přestože však 
u psa ve slinách amyláza není, 
má pes vyšší aktivitu ve štěpení 
škrobu a sacharidů než třeba vlk  
a to hlavně v důsledku jiné skladby 
mitochondriální DNA. Některé 
typy psů mohou být přirozeně více 
masožravé (např. severská plemena 
nebo plemena vzniklá křížením  
s vlkem),  jiným může lépe 
vyhovovat vyšší zastoupení 
rostlinných složek (domácí 
mazlíčci).

Rituály prospívají k trávení
Pes je konzervativní, má rád rituály, 
s tím jsou spojené podmíněné 
reflexy projevující se sliněním 
(Pavlov). Pokud tedy chcete, aby 
pes využil živiny krmiva co nejlépe, 
dodržujte dobu krmení a nastavte 
si nějaký rituál, který budete 
dodržovat, např. harašte s  miskou 
a hlasitě zvěte k  hodování. Po 
nakrmení je třeba dopřát psovi 
klid (přetočení žaludku). Přísloví 
„Láska prochází žaludkem“ platí  
u lidí a ještě více u psů. Pro většinu 
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psů je potrava největším lákadlem, 
nejsilnější motivací a nejzajímavější 
odměnou.

Příjem potravy
Masožravci a tedy i psi potravu 
trhají, polykají velká sousta, často 
žerou hltavě (jsou schopni přijmout 
větší objem za krátkou dobu). Mají 
tendenci krmivo šetřit na horší 
časy (zahrabávat nebo ukrývat). 
Mohou hladovět i několik dnů (to 
ale neplatí pro mláďata). Jsou do 
určité míry odolní k mrtvolným 
jedům (aminům) a částečně  
i k botulotoxinu. Čím je krmivo 
smradlavější, tím pes má větší 
touhu se v něm vyválet (z důvodu 
značkování teritória), nebo ho 
sežrat (má tendenci sežrat téměř 
cokoliv – zvláště ve věku štěněte – 
proto na to pozor). Jako pojistkou 
pro případ, že i přes všechny 
kontrolní mechanismy projde do 
žaludku závadná strava, je pes 
snadno schopen vyvolat zvracení a 
obsah žaludku vyvrhnout. Takové 
krmivo si potom dlouho pamatuje a 
většinou se mu příště vyhne. Chce-
li zvracet, pes často žere trávu.

Kosti a jehlový efekt
Střevo, ale i  žaludek psa, má 
díky možnosti silného smrštění 
schopnost tzv. jehlového efektu, 

který umožňuje psovi přijímat 
kosti. Při kontaktu střeva s ostrým 
předmětem dochází v místě tohoto 
kontaktu ke smrštění svalové 
vrstvy a posunutí předmětu 
dál do prostředí střeva. Jehlový 
reflex však u  psa může, není-li 
dlouhodobě využíván, postupně 
téměř vymizet; proto pozor u psů 
krmených granulemi, při pozření 
ostrých předmětů mohou mít větší 
potíže než psi krmení přírodními 
způsoby. Podá-li se větší množství 
kostí, mohou při svém průchodu 
střevem vytvořit “ježka” - tuhou 
kouli z kostních úlomků s pichla-
vým povrchem, pak dochází  
k zácpě. Kosti mohou způsobit 
zaklínění mezi zuby. Je proto třeba 
psa po podání kostí zkontrolovat, 
zda k tomu nedošlo.

Potravní intolerance
Průvodcem domestikace je u psů 
stále větší výskyt alergií - 
většinou diagnostikovaných jako 
poruchy některé části zažívacího 
traktu, pruritickou (svědivou) 
dermatitidou (celkově se odhaduje, 
že až 6 % všech dermatitid na kůži 
je reakcí na krmivo), případně 
vyšší citlivostí k lékům (MDR1). 
Čím méně požitých vstupních 
surovin v krmivu, tím menší 
je pravděpodobnost vzniku 
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nebo projevu potravní alergie 
psa. Intolerance k  některému 
komponentu v  krmivu se může 
projevit  také zvýšenou tvorbou 
mazu (záněty uší, či análních 
žlázek), průjmem a obtížnými 
přechody z jednoho krmiva 
na druhé. Rizikem mohou být 
i poruchy minerální výživy, 
především špatný poměr Ca : P  
v dietě (má být 1,2-1,5 : 1). 

Nevhodné potraviny
Krmná dávka by neměla být příliš 
bohatá nebo chudá na živiny  
a minerálie. Vadí nadměrný 
příjem některé živiny, a to  
i např. vit. A, vit. D, Selenu. Psi by 
neměli dostávat potraviny žluklé, 
spálené, kořeněné, slané nebo jinak 
upravované (uzení), obaly z uzenin, 
cukr, čokoládu, kakao, luskoviny, 
čerstvou kukuřici, nezralé ovoce, 
lilkovité rostliny, cibuli, česnek, 
hrozny (i hrozinky), avokádo, 
makadamové ořechy. Krmiva 
by neměla být kontaminována 
chemickými látkami (např. 
dusitany, rodenticidy, léky), 
mikroorganizmy a jejich toxíny, 
hlínou, či prachem. Pro psy jsou 
jedovaté rostliny jako vánoční 
hvězda, azalka, brambořík, 
hortenzie nebo brslen. Známý je 
případ z roku 2007 s předávkováním 

melaminu, obsaženém v rýžovém a 
pšeničném glutenu. Z  důvodu až 
20 % úmrtí psů v důsledku selhání 
jater bylo ze světového trhu tenkrát 
staženo téměř 100 značek krmiv. 
O rok později propukla v  Číně 
další aféra s přidáváním melaminu 
do sušeného kojeneckého mléka, 
ředěného mléka i do některých 
mléčných výrobků, aby se 
zvýšeným obsahem dusíkatých 
látek zamaskoval nízký obsah 
bílkovin. Oficiální údaje platné na 
počátku prosince 2008 udávaly 294 
tisíc postižených dětí, z nichž šest 
zemřelo.

Chyby v krmení
Na dávku a složení krmiva má 
vliv plemeno psa, jeho velikost, 
kondice, stáří, zátěž a mnoho 
dalších faktorů, které si často 
ani neuvědomujeme. Obecně 
je vhodné doporučit krmnou 
dávku chutnou a pestrou, ve které 
nebudou chybět komponenty 
živočišného původu, ale i další látky 
potřebné k životu. Ačkoliv každý 
druh granulí má stabilně stejné 
složení, to složení bývá natolik 
pestré, že potřebu živin a specificky 
účinných látek dokáže dlouhodobě 
pokrýt. Každý pes je ale jiný  
a i jeho nutriční potřeby mohou být 
odlišné. Chyby v  krmení se dříve 
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či později projeví na celkovém 
vzezření psa a jeho projevech, tedy 
ve změnách v chování. Pak někdy 
stačí třeba jen na krátkou chvíli 
granule změnit. V  organizmu psa 
se tak doplní látky, které mu chybí  
a opět je možné vrátit se k osvědčené 
značce. Při krmení granulemi je 
nutný dostatek vody.

Závěr
V  krátkosti jsem Vás seznámil 
s  charakteristickými rysy a se  
základními zvláštnostmi a zajíma-
vostmi z  výživy a krmení psů. 
V  přednášce jsem se dále zabýval 

chutností a kvalitou krmiv - jak 
ji zabezpečit, stanovit a jak se 
projevuje na vzezření a chování 
psů. Tohle téma bych si ale nechal 
na příští vydání zpravodaje. Pro 
Fitmin zpracovávám už mnoho 
let poradnu. Pokud se někdo chce 
o výživě psů, ale i o jejich chovu 
dozvědět více, nepište mi přímo, 
ale svůj dotaz prosím podávejte 
prostřednictvím této poradny. 
Dostanete se na ní kliknutím na 
adresu: 
http://www.fitmin.cz/poradna/
vlozit-dotaz.html
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Ačkoliv od vyhlášení 3. fotosoutěže, 
tentokrát na téma “ZIMA V PLNÉM 
PROUDU”, uběhla už spousta 
času, samozřejmě nezapomeneme 
na slíbené vyhlášení vítězů. Již 
tradičně se nám sešla velká spousta 
krásných fotografií, za které všem 
zúčastněným moc děkujeme.
 

Vzhledem k tomu, že pořadí 
prvních čtyř bylo opravdu hodně 
těsné, rozhodli jsme se se vyhlásit 
1.-4.místo. Krásné ceny a poháry 
do soutěže věnoval Spolek BCCCZ, 
předání cen proběhne individuálně 
po domluvě s oceněnými. 

Všem moc gratulujeme!

Vyhlášení fotosoutěže: Zima

1. místo
Kateřina Skopalová
Na fotce: Dragon-Fly z Černobílých (L) a Brie od Appaloosek (P)
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2. místo
Anna Hrochová
Na fotce: Zleva Basscoffee z Lantíkova, Amálka Bláznivá Střela (bPP), Bye 
Bye Worries Royal Fellow

3. místo
Veronika Tvrdá
Na fotce: Artemis EyeEnergy
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4. místo
Monika Švarcová
Na fotce: Jingle Bell z Černobílých
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Mnozí z nás to znají - rozhodli jste 
se odchovat vrh, splnili vše, co klub 
požadoval, vybrali jste ty nejlepší 
nové majitele pro štěňátka, v  osmi 
týdnech jste je vyslali do světa  
a mohlo by se zdát, že jakmile 
předáte novým majitelům  
i průkaz původu, máte celou tu 
administrativu z krku. To je bohužel 
častý omyl, který se může značně 
prodražit. Vzhledem k  tomu, že 
od daně z  příjmů jsou osvobozeny 
pouze  příležitostné příjmy v úhrnu 
do 30.000,- Kč za rok, naprostá 
většina chovatelů se do tohoto 
limitu při nejlepší vůli nevejde. 
Důležité je v  první řadě posoudit, 
zda se jedná o příjem příležitostný, 
nebo pravidelný. Bohužel neexistuje 
přesná definice, a musíme tedy 
spoléhat na to, že příslušné orgány 
budou respektovat obecné zvyklosti 
a alespoň částečně používat 
selský rozum. Máte-li jednu nebo 
dvě feny, se kterými sportujete, 
pracujete, nebo objíždíte výstavy, 
a rozhodnete se na nich odchovat 
vrh, můžete se celkem bez obav 
řadit do kategorie příležitostných 
chovatelů. Jestliže ale máte 
dlouhodobě minimálně jeden vrh 
ročně, už by se Vám příležitostnost 
takového příjmu prokazovala jen 
velmi těžce. 

Jako příležitostný chovatel 
nepotřebujete živnostenské opráv-
nění. Příležitostné příjmy nad 
30.000,- Kč za rok řeší §10 zákona 
o daních z  příjmu. Z  těchto příjmů 
nelze tvořit ztrátu a kompenzovat 
ji s  ostatními Vašimi příjmy – tedy  
i v případě že náklady na krytí budou 
vyšší než příjmy za štěňata, nemůžete 
tuto ztrátu uplatnit například proti 
příjmům ze zaměstnání či podnikání. 
Základ daně tedy v  tomto případě 
tvoří příjmy za štěňata snížené  
o prokazatelně vynaložené náklady 
na daný vrh. V  případě prvního 
vrhu dané feny můžete uplatnit  
i pořizovací cenu této feny  
a náklady nezbytně nutné k  jejímu 
uchovnění. Patří sem tedy povinná 
zdravotní vyšetření a bonitace včetně 
nákladů na cestu, ale nikoliv náklady 
na výstavní či sportovní úspěchy. 
Tyto náklady samozřejmě musíte být 
schopni doložit platnými daňovými 
doklady.  Ke každému vrhu patří 
samozřejmě náklady na krytí včetně 
cesty, náklady na veterinární péči 
v  souvislosti s  březostí feny, či 
náklady na odchov daného vrhu. 
Můžete si započítat náklady pouze 
na skutečně prodaná štěňata, tedy ta, 
ze kterých plynuly příjmy. Nemůže-
te si započítat ani náklady na Vaše 
další psy.

CHOV a DANĚ
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Pokud nespadáte do kategorie 
„příležitostných chovatelů“, měli 
byste mít živnostenské oprávnění 
(živnost volná) a danit podle §7 
zákona o daních z příjmů. Tato 
živnost podle samostatné přílohy 
č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 
Sb. zahrnuje: „Chov zvířat a jejich 
výcvik (s výjimkou živočišné 
výroby) : Chov psů, koček a jiných 
drobných zvířat či živočichů v 
zájmových chovech, zoologických 
a laboratorních zvířat či živočichů 
a prodej zvířat či živočichů z 
tohoto vlastního chovu. Výcvik 
psů a případně jiných drobných 
domácích zvířat pro jiné účely, 
než jsou artistická vystoupení. 
Výcvik jezdeckých koní, případně 
výcvik koní pro jiné účely, než jsou 
artistická vystoupení. Provozování 
hotelů, útulků a jiných obdobných 
zařízení pečujících o zvířata. 
Provádění kadeřnických a jiných 
kosmetických úprav drobných 
domácích a jiných zvířat. Další 
činnosti související s chovem 
domácích a zoologických zvířat. 
Obsahem činnosti není obchod 
se zvířaty určenými pro zájmové 
chovy, drezúra zvířat, veterinární 
činnost a provozování zoologických 
zahrad.“  Můžete uplatňovat 
výdaje paušálem, nebo skutečně 
vynaložené. U naprosté většiny 

chovatelů je v  každém případě 
výhodnější uplatnit skutečné 
náklady na chov. Můžete si totiž 
uplatnit nejen náklady související 
přímo s  chovem, ale třeba i na 
výstavy nebo zkoušky. 
Daně se samozřejmě týkají  
i příjmů za krytí chovným psem, 
případně z  prodeje již dospělých 
jedinců. V  případě příjmů za 
krytí u psa, který kryje pravidelně 
minimálně jednu fenu ročně, 
rozhodně nemůžete spoléhat na to, 
že by u případné kontroly prošlo 
tvrzení, že se jedná o příležitostný 
příjem! Správně by tedy majitel 
takového psa měl mít živnostenské 
oprávnění a přiznávat příjmy  
i v případě, že nepřesáhly 30.000,- 
Kč za rok. Ostatně je to pro ně  
i výhodnější, vzhledem k tomu, že 
v  režimu příležitostných příjmů 
by se jen těžko hledaly náklady 
přímo související s  konkrétním 
příjmem za krytí. Jako živnostník si 
majitel takového psa může uplatnit  
i krmení, výcvik, výstavy či 
zkoušky. Může dokonce vykázat i 
ztrátu, kterou může uplatnit proti 
svým dalším příjmům z podnikání 
či pronájmu, a snížit si tak daňovou 
povinnost. 
Ve všech jmenovaných případech 
je velice pravděpodobné, že 
vypočítaná daňová povinnost 
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bude zanedbatelná, ne-li dokonce 
nulová. Není tedy třeba se podání 
daňového přiznání obávat – naopak, 
pokud svou povinnost nesplníte, 
a případná kontrola z  finančního 
úřadu to odhalí, následné výdaje  by 
mezi zanedbatelné patřit nemusely. 
A vzhledem k tomu, že lidská závist 
nezná mezí, nikdo z nás si nemůže 
být jistý, že právě k němu nedorazí 
kontrola na anonymní udání. 

EET aneb BABIŠOVA ŠTĚŇÁTKA
Jistě jste si všimli zavádění EET 
(elektronické evidence tržeb) ve 
vlnách. V  první vlně naštvaní 
hospodští, v  druhé pak drobní 
i větší podnikatelé prodávající 
zboží… Ačkoliv se to může zdát 
absurdní, v jedné z plánovaných vln 
budeme mít i naštvané chovatele. 
Ti totiž patří do 3.vlny, která do 
EET spadne k  1.3.2018. Chovateli 
se v  tomto kontextu myslí ti, kteří 
mají na chov psů živnostenské 
oprávnění, a přijímají za své zboží 
či služby platby jakkoliv jinak 
než bezhotovostním převodem 
mezi bankovními účty. Pokud 
jste tedy zvyklí, že nový majitel 
uhradí cenu za štěně v  hotovosti 
při jeho převzetí, musíte mít také 
připravené potřebné vybavení,  
a šťastnému majiteli pejska předat 

účtenku s  vytištěným fiskálním 
identifikačním kódem. Předtím 
je ale třeba požádat o autentizační 
údaje, na portálu daňové správy 
zadat údaje o své provozovně  
a vygenerovat si certifikát, který 
pro celý tento kouzelný systém 
budete potřebovat. Pro úspěšnou 
komunikaci s  finanční správou 
potřebujete zařízení připojené na 
internet v  okamžiku přijetí platby, 
tedy například mobilní telefon. 
Systém pro EET můžete získat 
například u svého mobilního 
operátora. Více informací naleznete 
na adrese: 
http://www.etrzby.cz/assets/cs/
prilohy/Metodika-k-evidenci-
trzeb_v1.0.pdf
Pokud se Vám vyjíždět účtenku za 
štěňátko jako v samoobsluze příčí, 
nezbývá než doufat, že si to naši 
zákonodárci ještě rozmyslí, nebo za 
štěňátka vyžadovat platby předem 
převodem na účet...
 
Zdroje: 
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb. 
Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Zákon č. 113/2016 Sb. kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s  přijetím 
zákona o evidenci tržeb
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Bye Bye Worries Royal Fellow (foto: Anna Hrochová)

Burning Ruby Nildanya (foto: Nikola Stejskalová)


