
Zpráva	  PCH	  za	  rok	  2014	  

Pod	  BCCCZ	  se	  v	  r.	  2014	  uskutečnilo	  celkem	  175	  krytí,	  z	  toho	  30	  fen	  nezabřezlo	  a	  dva	  vrhy	  uhynuly	  před	  zápisem.	  
Narodilo	  se	  celkem	  159	  vrhů	  BOC	  (pro	  srovnání	  vloni	  154).	  Z	  toho	  bylo	  143	  vrhů	  odchováno	  pod	  naším	  klubem.	  	  
Celkem	  se	  narodilo	  811	  štěňat	  (z	  toho	  31	  mrtvě)	  a	  k	  zápisu	  bylo	  přihlášeno	  793	  (tj.	  průměr	  na	  vrh	  5,7	  narozených;	  
5,5	  dochovaných).	  

Celkově	  –	  společně	  s	  odchovanými	  vrhy	  v	  KCHMPP	  bylo	  zapsáno	  885	  narozených	  jedinců	  a	  32	  importů	  (16	  psů	  a	  
16	  fen)	  
	  
2	  vrhy	  se	  v	  našem	  klubu	  řešily	  jako	  nechtěné	  (	  krytí	  bez	  PP	  a	  porušení	  ch.	  řádu	  BCCCZ)	  a	  PP	  štěňatům	  byly	  
přiznány.	  
	  
Co	  se	  týče	  zbarvení,	  tradičně	  nejvíce	  je	  štěňat	  černobílých	  –	  451,	  trikolorů	  107,	  bluemerle72	  a	  hnědobílých	  42.	  

Krycích	  listů	  bylo	  vloni	  vydáno	  186,	  využito	  jich	  bylo	  175	  (30	  fen	  nezabřezlo).	  
Krycích	  psů	  bylo	  celkem	  využito	  	  99,	  nejvíce	  se	  využívají	  importovaní	  jedinci,	  kteří	  kryli	  celkem	  37	  x	  (17	  různých	  
psů),	  do	  zahraničí	  vloni	  vyjelo	  za	  krycím	  psem	  28	  chovatelů	  (za	  	  25.	  různými	  psy	  do	  9.	  zemí).	  
Nejvíc	  kryl	  jeden	  pes	  v	  roe	  celkem	  	  6x	  (2	  psi),	  dalších	  5	  psů	  pak	  5	  x	  a	  4	  psů	  4x	  a	  8	  3x	  a	  15	  x	  2x…	  
	  
Importy	  
V	  roce	  2014	  bylo	  ze	  zahraničí	  přeregistrováno	  32	  jedinců	  (16+16	  f),	  	  nejvíc	  ze	  Slovenska.	  

Bonitace	  
V	  roce	  2014	  byly	  uskutečněny	  3	  bonitace	  (Kladno,	  Litoměřice,	  Zbraslav),	  kde	  posuzoval	  Milan	  Krinke	  a	  Alexandra	  
Grygarová.	  
Bylo	  zbonitováno	  celkem	  148	  jedinců	  (vloni	  123),	  z	  toho	  bylo	  56	  psů	  a	  92	  fen.	  	  Neuchovněné	  byly	  dvě	  feny,	  jedna	  
z	  nich	  bonitaci	  opakovala	  v	  dalším	  termínu	  a	  byla	  uznána	  chovnou.	  

Rok	  2015	  
Co	  se	  týká	  letošního	  roku,	  ke	  dnešnímu	  dni	  bylo	  vydáno	  120	  krycích	  listů,	  bylo	  130	  krytí	  a	  narodilo	  se	  90	  vrhů,	  
ve20.	  případech	  feny	  nezabřezly.	  

Zdraví	  
Přikládám	  statistiku	  RTG	  DKK,	  DLK	  a	  OCD.	  
	  
Nadále	  je	  Veronikou	  Tvrdou	  výborně	  vedena	  databáze	  epileptických	  border	  kolií,	  která	  je	  poměrně	  známá	  již	  po	  
celém	  světě	  a	  	  také	  do	  ní	  chovatelé	  a	  majitelé	  psů	  z	  celého	  světa	  přispívají.	  
Výborně	  také	  funguje	  databáze	  BOC	  vedena	  Ilonou	  Morávkovou,	  bohužel	  nadále	  chybí	  spolupráce	  s	  druhým	  
klubem,	  takže	  chybí	  velká	  většina	  vrhů	  odchovaná	  pod	  KCMPP,	  a	  stejně	  tak	  chovní	  jedinci,	  snažíme	  se	  to	  řešit,	  tak	  
uvidíme	  v	  budoucnu.	  

Také	  pokračuje	  spolupráce	  s	  laboratoří	  Genomia,	  která	  členům	  klubu	  poskytuje	  slevu	  10%,	  tato	  sleva	  se	  sčítá	  
s	  ostatními	  slevami	  (např.	  5+).	  Letos	  naše	  dohoda	  končí,	  ale	  snad	  nebude	  problém	  ve	  spolupráci	  pokračovat.	  
Zástupci	  Genomie	  byli	  pozváni	  na	  speciální	  výstavu	  v	  Litoměřicích	  –	  oboustranná	  spokojenost.	  	  
Klub	  také	  uzavřel	  ve	  spolupráci	  s	  Genomií	  dohodu	  s	  ČMKU	  o	  uznávání	  laboratoře	  Vetascient	  
	  


