
BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC 

Zápis z jednání výboru BCCCZ  č. 74 za období srpen - listopad 2021 

Předseda spolku:  Ing. Radko Loučka, CSc. 
Členové výboru: Stanislava Balogová, místopředsedkyně; Monika Švarcová, poradkyně chovu; Ing. 
Martina Paulino, hospodářka klubu, Ing. Kolečková Radka, jednatelka klubu 
Členové kontrolní a revizní komise: Bc. Radek Šíp, předseda; Karolina Koucká, Mgr. Petra Novotná 
Zapisovatel: Ing. Radka Kolečková 
Forma jednání: e-mailová korespondence


Sport a výstavy 
1. Výbor schválil možnost rozšíření aprobace rozhodčím paní Renatě Cepkové, Ratboř a paní 

Kristýně Vaníčkové, Jičín -  za podmínek hospitace min. na jedné klubové nebo speciální výstavě 
pořádané BCCCZ a min. jedné bonitace BCCCZ, dále min. jedné výstavě s udělováním tit. CAC s 
určeným rozhodčím.


2. Výbor schválil na podporu MR BOC v dogdancingu pro rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč a dodání 
pohárů a cen pro vítěze.


3. Byl oznámen termín MR BOC v agility pro rok 2022, který se bude konat předběžně v termínu 13. - 
15. 5. 2022 v kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové.


4. Výbor schválil termín konání M BCCCZ ve flyballu, který se bude konat 27.-28.6.2022 v 
Prostějově.


5. V srpnu se konala bonitace v Litoměřicích, posuzovatelem byl pan Milan Krinke.  Zúčastnilo se 50, 
z toho bylo uchovněno 44 jedinců. Další bonitace byla v říjnu v Herolticích u Brna, kde posuzovala 
paní Alexandra Grygarová zde bylo 52,  z toho bylo uchovněno 46 jedinců.


6. V termínu 1.10. 2021 se v Herolticích u Brna uskutečnila Speciální výstava pořádaná při WDS 2021 
v Brně za účasti 87 fen a 56 psů.  Následovala 2.10.2021 Klubová výstava BCCCZ, kde bylo 
přihlášeno 102 fen a 63 psů. Rozhodčími byly paní Anna Kochan z Polska a Heidi Poschacher z 
Rakouska.


7. Předběžné termíny výstav roku 2022, které jsou předloženy ke schválení ČMKU, jsou 4.6. Klubová 
výstava bez KV v Litoměřicích a Klubová výstava s udělením KV a Speciální výstava BCCCZ v 
Kácově v termínech 10.-11.9.2022.


Chov 
8. Výbor se shodl na pozastavení chovnosti feny Artemisa Wallachian Flower, CMKU/BOC/

8073/15/16,  a to na dobu dvou let tj. 30.6.2023. K tomuto rozhodnutí dospěl s přihlédnutím k 
okolnostem, kdy z neplánovaného krytí této feny neuchovněným psem Asperugo Vento in Anima, 
CMKU/BOC/11317/18,  se 21.6.2021 v CHS narodil vrh. Vzhledem k tomu, že pes nebyl následně 
uchovněn, a to z důvodu vylučující vady -  podkusu, nemohla štěňata dostat PP. Chovatel pak 
štěňata zpeněžil za cenu několikanásobně vyšší než byly náklady na odchov štěňat.


9. Bylo vyhověno odvoláním se proti výsledkům bonitace a umožněno znovuposouzení jedincům Jaff 
Corrieloch CMKU/BOC/14085/-20/19/21, Zero Zero Seven Sonic Workaholic CMKU/BOC/
14422/20/, Fin Kogito Easter CMKU/BOC/13655/20/21, Farllow Ferbie Bashmar CMKU/BOC/
12781/19/21, Heili z Bolkovských kopců CMKU/BOC/11925/18/21, Barbie Bonita Earhly Buddies 
CMKU/BOC/13455/20/21, Bee z Vickova Z.Reg./13690/20/21, Aruncus Vento in Anima Z.Reg./
13690/20/21, Blu Brenn Mill Z.Reg./11088/18/21, A Hyper Aragorn Alistar Paws CMKU/BOC/
13231/19/21, Honey z Bolkovských kopců CMKU/BOC/11927/18/21.


10.Na základě žádosti majitelky psa paní Heleny Bayerové byla zrušena chovnost psa Arthur Smiling 
Heavenly Love CMKU/BOC/7697/14/16, a to z důvodu zjištěné dilatace srdce.


11.Výbor rozhodl o vyřazení z chovu feny Belayla Titilayo, CMKU/BOC/8738/15/17 a navrhl zápis 
vrhu H nar. 18.7.2021 do omezeného registru (schvaluje ČMKU), a to  z důvodu potvrzené  
dědičné katarakty při opakovaném očním vyšetření feny. Potomci feny z předchozích vrhů  tj. C 
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nar. 5.1.2018 a E 18.2.2019 mohou být nadále použiti v chovu za podmínek: pes - musí být při 
krytí doloženo vyšetření DOV s výsledkem prostý, ne starší než 365 dní, fena - k potvrzenému 
krycímu listu přiložit vyšetření DOV s výsledkem prostý, ne starším než 6 měsíců. Zároveň výbor 
požádal o vyjádření k vydanému závěru oftalmologického vyšetření MVDr. Hrona.


12.Výbor vydal stanovisko a požadavky pro uznání neplánovaného vrhu feny Shawnee Darley 
Arabian, CMKU/BOC/12590/19/21 se psem Benji Bohemia Beauty Fly, CMKU/BOC/10312/17/19. 
Průkazy původu budou vystaveny štěňatům po splnění podmínek: platba krycího listu jako 
urgentního, parentita celého vrhu tj. všech štěňat z krve, zhotovená v laboratoři Genomia, uhrazení 
poplatku za vícenáklady klubu, a to ve výši 1000 Kč za každé zapsané štěně.


13.Výbor schválil prodloužení chovnosti feny Terrific Speed z Černobílých, CMKU/BOC/6912/13.  
Chovnost byla prodloužena do 8,5 let věku feny za splnění podmínky veterinárního vyšetření feny s 
dobrozdáním veterináře, jak ukládá Zápisní řád ČMKU. Poslední možný datum krytí je 8.2.2022.


14. Výbor vyzval chovatelku paní Kovárnovou CHS Wendaja k vydání průkazu původu u štěněte z 
vrhu CH nar. v roce 2018. Dle informací od chovatelky byla zjednána okamžitá náprava. 


15. Výbor vydal stanovisko ve věci očního vyšetření feny Niké Slezský hrádek CMKU/BOC/
8929/16/18. Po poradě s MVDr. Beránkem, který daný problém dále konzutoval s kolegy z oboru, 
se výbor rozhodl požadovat kontrolní vyšetření feny přímo oftalmologem MVDr. Beránkem. 
Vyšetření bylo provedeno bezplatně a jeho výsledek byl DOV prostý, proto spolek BCCCZ uhradil 
chovatelce náklady na cestovné za účelem vyšetření.


16.Na výbor se obrátila plemenná kniha ČMKU se žádostí o stanovisko k  vydání PP pro vrh Draco 
Bohemia s více než roční prodlevou od narození vrhu (nar. 25.11.2020). Výbor se shodl, že 
vzhledem k tomu, že dosud nebyl zaznamená žádný jiný nesoulad daného chovu s pravidly ČMKU 
a pravidly klubu BCCCZ, rozhodl, že plemenné knize vydá souhlasné stanovisko k vydání PP za 
podmínky uhrazení vícenákladů souvisejících s řešením opožděného dodání podkladů pro vrh ve 
výši 2500 Kč.


Klub 
17.Na výbor se obrátila paní Bayerová, spolumajitelka psa Dayko Indie Storytelling CMKU/BOC/

10141/17/19, který uhynul 13.8.2021, se žádostí o řešení sporu ohledně příčiny úmrtí a genetické 
zátěže příbuzných jedinců. Spor probíhal mezi ní a paní Jančaříkovou, druhou spolumajitelkou psa. 
Výbor vyzval obě strany k doložení faktů, pitevních zpráv a kardiologických vyšetření příbuzných 
jedinců. Vzhledem k tomu, že kauza je velmi složitá a nebyl vydán jednoznačný souhlas od obou 
stran se zveřejněním korespondence, lze v zápisu pouze konstatovat, že v případě takového 
sporu, ke kterému je zapotřebí odborného veterinárního vzdělání, může daný spor rozhodovat 
pouze soud, na který se může kterákoliv ze zúčastněných stran obrátit.


  

Zápis výborem schválen: 1. prosince 2021
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