Zpráva poradce chovu za rok 2001
Border collie v České republice se podle vzrůstajícího počtu vrhů těší čím dál větší oblibě. Je to ukázka
toho, že borderky nejsou už jen známy pár zapálencům či odborníkům přes psí plemena, ale že si
získaly srdce velkého počtu lidí. Jelikož chov BC začal na poměrně malé základně chovných jedinců,
hrozilo riziko, že je možná se dostat do slepá uličky velké příbuznosti.
Díky nově importovaným psům a fenám se otevřela možnost výběru vhodných nepříbuzných párů.
Také díky snaze majitelů fen jet za krycími psy do zahraničí je zde patrný "příliv" nové krve.
Chtěla bych jen upozornit majitele fen na vhodnost výběru krycího psa (a to nejen u nás, ale také v
zahraničí). Jen exteriér není vždy vše, je nutné si zkontrolovat, zda má pes vždy nutná vyšetření, a
také dobrou povahu. Především u výběru krycího psa v zahraničí je vhodné si předem ověřit, zda má
pes nutná vyšetření (DKK, PRA/CEA). V některých státech - spíše na východ či jihovýchod od naší
republiky - se běžně neprovádí vyšetření na a někde dokonce není povinné vyšetření kyčlí (DKK).
Argument majitele psa, že pes má nohy v pořádku, "jinak by neuběhl 5 km u kola", není zrovna
dostačující. Ačkoli je pes bez daného vyšetření ve svém státě chovný a může tedy krýt i české feny,
jedná se o obrovské riziko pro chov. Základem kvalitního chovu je vždy především zdraví a vyrovnaná
povaha!
Následující tabulky ukazují rozrůstající se počet vrhů a to od samého počátku chovu BC v ČR (tedy od
prvního evidovaného vrhu v Plemenné knize roku 1994) až po konec roku 2001.
Výpis počtu vrhů za první polovinu roku 2002 není zahrnut do celkové statistiky, bylo jich stejně jako
za celý loňský rok, tedy 19, přičemž se narodilo 46 psů a 52 fen, průměrný počet štěňat na 1 vrh je
zatím 5,2.

Importy

Zdá se, že se začíná rozmáhat trend dovozu (tedy importování) "nové krve" border collií do České
republiky, což je prospívá chovu. Po pár dovezených jedincích v úplném začátku chovu nastala tzv.
krize, kdy téměř celá základna BC byla pokrevně spřízněná. Jediné co bylo možné - buď stále
opakovat stejná spojení (což není z hlediska budoucnosti to nejlepší), nebo jezdit krýt feny do
zahraničí, nebo importovat novou krev do ČR. Jsem ráda, že poslední dvě možnosti se začínají
rozmáhat. Následující výpis border collií importovaných do ČR od samého počátku evidence BC u nás
je jistě dostatečně mluvící za sebe. Budu jen ráda, když za pár let se tyto řádky zněkolikanásobí.
Jelikož se jedná o dovoz psů a fen zý různých států a jedná se o různé linie, jsou zde vyznačeny
původní země zápisu a také, pokud se jedná o přímou ISDS linii, je to zde také uvedeno.

Chovných krycích psů je 37.
V plemenné knize ČMKU je již evidováno více než 500 záznamů (poslední číslo j 1.8.2002 je 523).
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