
Zpráva PCH za rok 2011 

V roce 2011 bylo pod BCCCZ vydáno celkem 210 krycích listů. 

Využito jich bylo 154, 14 fen nezabřezlo – tzn. bylo zapsáno 140 vrhů.  

Počet zapsaných border kolií se od loňského roku opět o něco zvedl (v r.2010 bylo 810 
zapsaných BOC), v r. 2011 bylo zapsáno celkem 889 štěňat (6,35 na vrh). 

5 štěňat se narodilo mrtvých a 6 jich zemřelo do odběru. 

V r. 2011 nakryl jeden pes nejvíc 7 fen, dva psi kryli  4x , 12 – 3x, 15 – 2 x a ostatní kryli 1x. 
Zahraničních krytí bylo celkem 28 (26 psy).  Zahraničními importy v ČR se krylo 36 x (12 psy).  

Celkem krylo v loňském roce 103 psů. 

Importováno bylo do ČR 18 jedinců (10 psů a 8 fen)*. 

Přibližně 500 štěňat bylo zbarveno klasicky černobíle, cca 130 bylo trikolorů a cca 70 
bluemerle, následovali hnědobílí (48), bluemerle tan (28), modrobílí (24), HB tan (20). 

Celkem bylo zapsáno 18 ! různých barev.   

Chtěla bych touto formou poprosit chovatele, aby nezkoumali každý jinak barevný chlup na 
svém štěněti   Týká se to hlavně seal jedinců, ale někdy i pálení apod..  Barva se 
samozřejmě může věkem zvýraznit, ale často je to i opačně, a pokud se zbarvení změní 
opravdu markantně, lze odpovídající barvu zapsat při bonitaci. 

V roce 2011 proběhly 3 bonitace, dvakrát pod taktovkou p. M. Krinkeho a jednou bonitaci 
posoudila p. A. Grygarová. Na každé bonitaci se již stabilně sejde okolo 60 jedinců.  

Začátkem letošního roku byl na webu BCCCZ zveřejněný přehled psů, u kterých se vyskytla 
epilepsie. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kdo nám poskytli o svých psech 
informace. 

Podle údajů projektu LUPA (www.eurolupa.org), který zastřešuje výzkum epilepsie, se 
epilepsie průměrně vyskytuje u 3% psí populace. Toto číslo je ovšem průměrné, u některých 
plemen může toto procento být až několikanásobně vyšší. 

Epilepsie může mít více forem a příčin, bohužel je ve většině případů nevyléčitelná a u 
většiny border kolií špatně kontrolovatelná – psi špatně reagují, nebo vůbec nereagují na 
léky. Příčinu záchvatů je poměrně náročné určit, diagnóza „idiopatická epilepsie“ (epilepsie 
zdánlivě „bez příčiny“ – nejspíše dědičná epilepsie) je většinou stanovena až po vyloučení 
všech ostatních možných příčin, což je i finančně značně náročné. 

Takto nemocní psi se často nedožívají vyššího věku, nemoc vyčerpává nejen je, ale i jejich 
lidské rodiny… 

Epileptičtí psi a psi, kteří mají epileptické potomky – zejména ti, kteří dali epilepsii ve více 
vrzích – by neměli být dále používáni v chovu. Bohužel nelze jednoduše říci, které spojení je 



rizikové a které ne, o dědičnosti epilepsie se zatím mnoho neví, ale opatrnost je určitě na 
místě. 

Opět Vám – chovatelům i majitelům BOC - doporučuji provádět při RTG kyčelních kloubů i 
RTG loktů, popř. OCD.   

Loketní klouby jsou při většině sportů – ale i při běžném životě psa – více zatěžovány než 
kyčelní (nesou většinu váhy psa).  Oficiální vyhodnocení DLK a OCD stojí celkem 700,- + 
rentgenové snímky navíc, což není tak velká položka, zvlášť když se RTG provádí pouze 
jednou za život psa.  

Ve všech činnostech, které se svými border koliemi provozujete, Vám přeji hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti – pro Vás i vaše psí kamarády  

 

MŠ* 

* uváděná čísla nemusí být 100% přesná. 


