
Zpráva asistentky poradkyně chovu pro rok 2007 
 

Za rok 2007 bylo pod BCCCZ odchováno 91 vrhů, 8 fen nezabřezlo.  
Odchováno bylo 507 štěňat, z toho bylo 255 psů a 252 fen. Průměrně je to cca 5.6 štěňat na 
vrh. 
Nejmenšími vrhy bylo 1 štěně, největšími 10. Z toho 24x se jelo krýt do zahraničí. A pouze 5 
psů krylo v roce 2007 vícekrát jak 2x.  
 
CEA: 34 otců DNA Normal, 6 matek DNA Normal, 23 oba DNA Normal, 28 klinicky 
vyšetřených vrhů 
 
Barvy štěňat: 320 černobílých, 69 trikolorních, 14 modrobílých, 9 modrobílých s pálením,  
24 blue merle, 10 blue merle s pálením, 29 hnědobílých, 5 hnědobílých s pálením, 6  
lilabílých, 6 red merle, 1 red merle s pálením, 11 (dark) sable, 3 stříbrnobílá  
 
Prosím všechny o včasné žádání o krycí listy, mají rok platnost, není proto důvod čekat na  
poslední chvíli, kdy už fenka hárá. Nepočítejte s tím, že hárání probíhá přesně po 6.ti  
měsících.   
 
PK nově požaduje sankční poplatky za neúplně, nebo nečitelně vyplněné dokumenty  
potřebné k zapsání vrhu (tzn. ŽTČ, KL a PV). Často mi chodí tyto dokumenty nevyplněné,  
nebo vyplněné jen zpola, upozorňuji, že špatně vypsané dokumenty budu vracet a bude se  
Vám prodlužovat doba k vydání PP pro štěňata!  Dále upozorňuji, že nadále budu vyžadovat  
kopii dokladu zaplacení KL.   
 
Doporučuji také dávat novým majitelů Vašich štěňat kopii žádanky o tetovací čísla. Někteří  
pořadatelé výstav tento dokument vyžadují, pokud majitel hlásí štěně na výstavu v době kdy  
zatím nemá vystaven PP.   
 
Tetování /  čipování: chovatelé mají možnost se rozhodnout, zda budou štěňátka nechávat  
označovat tetováním nebo  čipováním. Ve všech případech si však musí povinně zažádat o  
tetovací čísla - i v případě čipování!!  Přidělená čísla od Plemenné knihy jsou zároveň čísla  
zápisová! V případě rozhodnutí chovatele pouze štěňata  čipovat, do kolonky žádanky o  
tetovací  čísla se vepíše  číslo  čipu a veterinární lékař razítkem a svým podpisem potvrdí  
provedení čipování štěňat. K přihlášce vrhu chovatel musí navíc přiložit i nevylepená čísla  
čipu (ke každému štěněti jednu nálepku), aby nálepku mohla Plemenná kniha přímo vlepit do  
PP štěněte.  
 
Od roku 2007 dochází ke změnám související s vystavením průkazů  původu štěňat. Spolu  
s přihláškou vrhu chovatel zasílá poradci chovu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o vyšetření  
štěňat na CEA ve věku 5-8 týdnů. Vyšetření musí být provedeno celému vrhu, tedy všem  
narozeným štěňatům. Chovatel NEMUSÍ štěňata vyšetřovat na CEA pokud doloží k přihlášce  
vrhu ORIGINÁL CERTIFIKÁTU o provedeném Optigen testu DNA / CEA s výsledkem  
NORMAL u alespoň jednoho z rodičů vrhu. Pokud chovatel nedoloží ORIGINÁLY  
CERTIFIKÁTŮ o vyšetření štěňat na CEA, nebo DNA test na CEA s výsledkem Normal  
min.jednoho z rodičů, nebudou štěňatům vystaveny průkazy původu!!!!  
 



V roce 2008 vznikla v ČR genetická laboratoř Genomia, která rovněž provádí genetické testy  
na CEA a MDR1 u border kolií. Výsledky testů této laboratoře klub BCCCZ rovněž uznává,  
ale musí být provedeny z krve odebrané a potvrzené veterinářem.  
Cena za CEA test je 1900,-/1 psa, 1700,-/5 testů. Výsledky bývají do 1 týdne ode dne 
doručení.   
Kontakt: Genomia s.r.o., Teslova 3, 301 00 Plzeň, e-mail: laborator@genomia.cz,  
web: www.genomia.cz  
 
Prosím všechny o zaslání kopií výsledků všech genetických testů (CEA, CL, TNS, MDR1),  
ať už dopadli jakkoliv, pomůže mi to v alespoň částečném zmapování situace u BOC. Občas  
po mě např. tyto informace chtějí i majitelé fen, hledající psa ke krytí, tak abych měla co  
nejucelenější informace a nemusela je složitě vyhledávat na různých webech.   
 

Monika Švarcová 
 


