
Zápis z členské schůze BCCCZ konané v Brně dne 04.08.2007 
 
Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen „klub“): 36 (tj. 36 hlasů)  
Předseda klubu předložil členské schůzi ke schválení Program členské schůze s následujícími 
body:  
 
Úvod    
Volba orgánů ČS  
Zpráva jednatele klubu    
Zpráva poradce chovu    
Zpráva sportovního komisaře    
Zpráva Hospodářky klubu  
Zpráva Kontrolní a revizní komise  
Volby členů Výboru a KRK  
Zpráva výstavního referenta  
Předání titulu Klubový šampión    
Diskuse  
Závěr   
 
ad1) Úvod   
Předseda klubu, který zároveň řídil jednání členské schůze přivítal účastníky členské schůze.  
ad 2) Volba orgánů ČS  
Předseda klubu, řídící členskou schůzi, předložil členské schůzi níže uvedené návrhy na 
složení komisí:  
Návrhová komise ve složení: Stanislava Balogová, Iveta Matzenauerová,   

Hlasování: 36 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Mandátová komise ve složení: David Čech, Šárka Seemannová   

Hlasování: 36 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Zapisovatel: Lenka Vojtěchová  

Hlasování: 36 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Ověřovatel zápisu: Tomáš Lerl  

Hlasování: 36 hlasů bylo pro, 0 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
ad 3) Zpráva jednatele klubu  
Členská schůze byla informována o  předávání agendy jednatele, které probíhá v průběhu 
roku 2007.  
Předávání agendy je realizováno mezi stávající jednatelkou klubu Šárkou Barcalovou a 
navrhovaným jednatelem a členem výboru Bořivojem Šimkem.  
Počet  členů klubu je stabilní a  představuje cca 180  členů.  Členská  čísla se  přidělují pro 
každého  člena nepřerušovanou číselnou řadou, ve které jsou zachována i čísla nečlenů 
klubu. V současné době je poslední známé číslo člena 423.  
ad 4) Zpráva poradce chovu  
Zprávu  přednesla poradkyně chovu Nikol Hanačíková, která seznámila členskou schůzi se 
současným stavem plemene, a to včetně předložené statistiky. Zpráva je nedílnou součástí 
tohoto zápisu.  
Poradkyně se samostatně ve své zprávě  věnovala zejména skutečnosti, že výbor klubu na 
svém  březnovém zasedání v Brně projednal a schválil další možnost pro vyhodnocení DKK. 
Pro klub kromě stávajícího vyhodnocovatele MVDr. Jaromíra Ekra bude rovněž závazné 



vyhodnocení americkou organizací OFA. Majitel dotčené BC si bude moci, pokud provede 
vyhodnocení DKK u obou vyhodnocovatelů, vybrat jaké vyhodnocení mu bude zapsáno na 
Bonitaci, ale tento výběr bude konečný a nezvratný.  
ad 5) Zpráva sportovního komisaře 
Ivo Bartek informoval, jako sportovní komisař, členskou schůzi o počtu akcí, které proběhly v 
roce 2006 pod záštitou klubu:  
- 12 akcí v pasení (anglický nebo farmářský styl)  
- Mistrovství ČR v anglickém stylu  
- Mistrovství ČR BC v agility (90 účastníků)  
Radko Loučka, který je vždy hlavním iniciátorem a organizátorem akcí „v pasení“ se stal 
Mistrem Polska v pasení farmářským stylem pro rok 2006.  
Zprávu sportovního komisaře doplila Stanislava Balogová o informaci, že pro rok 2007 je 
velmi malá účast (15 psů) pro Mistrovství ČR BC ve výkonu.  
ad 6) Zpráva o hospodaření klubu za r. 2006  
Zprávu přednesla hospodářka klubu Radana Píšťková. Zpráva obsahovala zejména informaci 
o konkrétním stavu financí k 31.12.2006: hotovost ve výši 40.209,00 CZK a 626,00 EUR, 
zůstatek na běžném účtu ve výši 154.721,80 CZK.   
ad 7) Zpráva kontrolní a revizní komise  
Zprávu KRK přednesl Tomáš Lerl. Zpráva KRK je nedílnou součástí tohoto zápisu.  
ad 8) Volba členů Výboru a KRK  
Návrh kandidátky členů výboru přednesl předseda klubu, řídící jednání členské schůze. Volba 
proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové výboru byli zvoleni 
následovně:   
RNDr. Michal Krejčí          34 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Bořivoj Šimek                     31 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 3 hlasů bylo proti  
Nikol Hanačíková               34 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Radana Píšťková                33 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 1 hlasů bylo proti  
Ing. Ivo Bartek                    33 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 1 hlasů bylo proti  
Volba kontrolní a revizní komise  
Návrh kandidátky členů kontrolní a revizní komise přednesl předseda klubu, který řídil 
jednání členské schůze. Volba proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní 
členové kontrolní a revizní komise byli zvoleni následovně:  
Mgr. Martina Kučerová    34 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Bc. Petra Ušalová               34 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
Mgr. Lenka Vojtěchová     34 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti  
ad 9) Zpráva výstavního referenta  
Helena Půlpánová, jako výstavní referentka, informovala členskou schůzi, že se změnila 
dosavadní praxe v delegování rozhodčích na výstavy, a to tak, že v současné době je 
požadováno uzavřít smluvní vztah s každým jednotlivým rozhodčím na základě samostatné 
smlouvy.  
Připravované výstavy klubu pro rok 2008:  
Speciální: květen/08, Pardubice  
Klubová: srpen/08, Brno  
Ad 10) Předávání titulu Klubový šampión  
Titul Klubový šampión byl předán předsedou klubu ve spolupráci s poradcem chovu 
majitelům následujících jedinců BC:  
Abigeil z Bengasu  



Airin Lex Wonderfull Dream  
Annie Dot Hardy Horde  
Basha Ayky  
C´Brown Jessye Gasko Prim  
Cindy Bella Tennant  
Connie Tara Tennant  
Cor Slezský Hrádek  
Crazy Brown Gasko Prim  
Dash´n Beauty Black Chevers  
Dick White Head Tennant  
Elton Darley Arabian 
Flash Foxy Fox  
Honey Foxy Fox  
Irgo Bohemia Alké  
Poseidon Bohemia Alké  
Quargo Bohemia Alké  
ad 11) Diskuse  
Plemenná kniha  
pro zápis vyšetření DNA formou genetického testu je možno předložit pouze kopii,  
pro zápis klinického vyšetření DNA u štěňat vždy originál.  
Vyšetření a vyhodnocení DKK OFA  
poznámka Heleny Půlpánové, že vyhodnocení u OFA bude odlišné od evropského sytému 
vyhodnocování DKK, která je založeno na jiných kritériích.  
Chov na přenašečích CEA  
chovy BC ve VB nejsou odchovávány na přenašečích, jediný průlom do tohoto chovatelského 
pravidla je pokud chovatel potřebuje zajistit pokračování linie velmi úspěšného chovu a 
přenašečem v tomto případě může být pouze chovná fena.  
Dysplazie loketního kloubu  
provádět sledování DLK? V současné době je z vyhodnocených dobrovolně provedených   
DLK zřejmé, že veškeré zjištěné výsledky u takto sledovaných jedinců jsou 0/0.  
ad) 13 Závěr  
Předseda klubu, který řídil jednání členské schůze, poděkoval přítomným za účast a jednání 
členské schůze ukončil.  
 
V Brně dne 04.08.2007  
 
Zapsala: Mgr. Lenka Vojtěchová  
Ověřil: Ing. Tomáš Lerl  
 
Přílohy: Prezenční listina, Hlasovací lístky, Zpráva poradce chovu, Zpráva kontrolní a revizní 
komise  
 

 
 
 
 
 



Usnesení členské schůze BCCCZ  konané dne 04.08.2007 v Brně 
 
Návrhová komise ve složení Stanislava Balogová, Iveta Matzenauerová, předložila členské 
schůzi návrh usnesení tohoto znění:  
I.  Členská schůze schvaluje:  
zprávu jednatele klubu  
zprávu poradce chovu  
zprávu Kontrolní a revizní komise  
zprávu o hospodaření klubu za rok 2006  
II. Členská schůze provedla volbu: členů výboru klubu ve složení:  
RNDr. Michal Krejčí  
Bořivoj Šimek  
Nikol Hanačíková  
Radana Píšťková  
Ing. Ivo Bartek  
členů kontrolní a revizní komise klubu ve složení:  
Mgr. Lenka Vojtěchová  
Bc. Petra Ušelová  
Mgr. Martina Kučerová  
III. Členská schůze bere na vědomí:  
- udělení titulu klubový šampión následujícím jedincům BC:    
Abigeil z Bengasu  
Airin Lex Wonderfull Dream  
Annie Dot Hardy Horde  
Basha Ayky  
C´Brown Jessye Gasko Prim  
Cindy Bella Tennant  
Connie Tara Tennant  
Cor Slezský Hrádek  
Crazy Brown Gasko Prim  
Dash´n Beauty Black Chevers  
Dick White Head Tennant  
Elton Darley Arabian  
Flash Foxy Fox  
Honey Foxy Fox  
Irgo Bohemia Alké  
Poseidon Bohemia Alké  
Quargo Bohemia Alké  
- zprávu sportovního komisaře o mimovýstavní činnosti BCCCZ  
- zprávu výstavního referenta o výstavní činnosti klubu   
 
Navrhované znění usnesení členské schůze schválila členská schůze jednomyslně všemi 
přítomnými hlasy.  
 
V Brně dne 04.08.2007   
Zapsala: Mgr. Lenka Vojtěchová  
Ověřil: Ing. Tomáš Lerl 



 
Zpráva poradce chovu 

 
Každoročně sděluji na schůzi počty narozených štěňat v předchozích letech, letos tomu bude 
stejně.  
 
Pro srovnání:  
Rok 2004:  
Počet narozených štěňat: 263 (132 psů, 131 fen)  
Počet vrhů: 44 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,9)  
Rok 2005:  
Počet narozených štěňat: 324 (165 psů, 159 fen)  
Počet vrhů: 56 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,8)  
Rok 2006:  
Počet narozených štěňat: 378 ( 199 psů, 179 fen)  
Počet vrhů: 65 vrhů (průměrný počet štěňat na jeden vrh = 5,8)  
 
Z počtu 65 vrhů v roce 2005 bylo celkem 64 vrhů odchováno přes BCCCZ, 1 vrh byl odchován 
přes Klub chovatelů málopočetných plemen psů.  
V 8 případech vrhů se jednalo o zahraniční krytí.  
 
IMPORTY 
 
V roce 2005 bylo importováno do ČR 5 fen (2 x Německo, Holandsko, Rakousko, Anglie) . 
Importovali se také 2 psi (Belgie, Anglie). V době importů se však jednalo  o štěňata nebo psy 
mladého věku, neuchovněné,tedy zatím je nedá říct o přísun nové krve, vše ukáže čas.  
 
EXPORTY 
Byl vystaven 10 x export pedigree u narozených štěňat v roce 2006. Místa exportu CMKU 
nesděluje, nicméně v drtivé většině se jednalo o exporty na Slovensko, dále Finsko, Dánsko, 
Rakousko.  
 
BONITACE v roce 2006 
V roce 2006 proběhly celkem 3 bonitace - tradičně v dubnu v Pardubicích, v srpnu v Brně při 
Dnech BC a v říjnu v Praze. Bylo uchovněno celkem 88 border collií (což je o 12 BC více než v 
roce předešlém), z toho 41 psů a 47 fen.    
I letos upozorňuji majitele chovných fen i psů, aby si hlídali platnost vyšetření na PRA 
(chovný pes 2 roky, chovná fena 3 roky)!!!! Je potřeba nejen vyšetření zopakovat, ale také o 
tom informovat poradce chovu, což se v mnoha případech neděje. Po vyšetření VŽDY kopii 
zašlete také poradci chovu. Pokud má někdo u svého psa /feny proveden DNA / CEA test, 
neznamená to, že už nemusí podstupovat klinické vyšetření. Neustále je potřeba hlídat 
chorobu PRA, kvůli které jsou opakované klinické testy i nadále povinné.  
 
BC a DKK 
Od začátku založení klubu BCCCZ bylo prioritou klubu provádět povinné vyšetření DKK a 
vyšetření očního pozadí u border collií, což do té doby nebylo podmínkou chovu.   
 



Statistika DKK: 
Již loni jsem uváděla statistiky DKK od začátku povinného posuzování a také tabulky tabulku 
za poslední  
roky, tedy výsledky od srpna do srpna určitého roku.  
 
MVDr.Petr Petráš: 42 posouzených BC (rok 2000)  
HD-A: 1 BC   
HD-B: 16 BC  
HD-C: 19 BC  
HD-D a E: 6 BC  
 
Po roce klub BCCCZ smlouvu vypověděl a nová smlouva o posuzování DKK a DLK byla 
podepsána  
s MVDr.Jaromírem Ekrem z Hradce Králové. Tato smlouva trvá dodnes, stejně jako 
spolupráce.   
 
 
MVDr.Jaromír Ekr : 331 posouzených BC (2001-3.8.2005)  
HD-A: 179 BC (54%)  
HD-B: 68 BC (20,5%)  
HD-C: 67 BC  (20,2%)  
HD-D a E: 17 BC (5,3%)  
 
MVDr.Jaromír Ekr : 96 posouzených BC (3.8.2005-1.8.2006)  
HD-A: 51 BC (53%)  
HD-B: 23 BC (24%)  
HD-C: 16 BC (16,7%)  
HD-D a E: 6 BC (6,3%)  
 
MVDr.Jaromír Ekr : 123 posouzených BC (1.8.2006-25.7.2007)  
HD-A: 73 BC (59,3 %)  
HD-B: 22 BC (17,9 %)  
HD-C: 21 BC (17,1 %)  
HD-D: 7 BC (5,7 %)  
HD-E: 0 BC (0 %)  
 
Procento psů s nulovou DKK se navýšilo o více jak 6%, na úkor snížení procenta u HD-B a 
procento HD-C se téměř nezměnilo. Při počtu posouzených 96 BC se však jedná o celkem 
nepatrný rozdíl. Border collií s výsledkem HD-D bylo v roce 2006 – 7 jedinců, což je 
dlouhotrvající a neměnné procento. Výsledek HD-E nebyl zaznamenán u žádného jedince.  
 
CEA u border collií 
Rok 2006 byl posledním rokem, kdy nebylo povinné vyšetřování štěňat na CEA ještě u 
chovatele  
(popř.doložení Normal výsledku u DNA/CEA testu jednoho z rodičů). Přesto v roce 2006 bylo 
vyšetřeno celkem 19 vrhů, vždy byly k přihlášce vrhu připojeny certifikáty o negativním 



nálezu. Pokud ale však chovatel vyšetřil vrh a byl nález u některého štěněte pozitivní, klub 
BCCCZ s tímto výsledkem nebyl seznámen.  
Od konce roku 2004 americká firma OPTIGEN nabízí DNA testy pro border collie na CEA. Dle 
těchto testů lze rozlišit nejen zdravá a nemocná zvířata, ale také může odhalit přenašeče. 
Tyto testy nabízí chovatelům předejít narození štěňat nemocných na CEA, pokud se vyvarují 
spojení dvou přenašečů.  
V březnu roku 2006 výbor klubu odsouhlasil povinné vyšetření štěňat  na  CEA  ve  věku 5-8 
týdnů, toto rozhodnutí nabylo platnosti 1.1.2007 a týká se všech štěňat narozených v roce 
2007. Výsledky vyšetření bude chovatel povinen poslat spolu s přihláškou vrhu, a bez 
výsledků vyšetření štěňat na CEA nebudou vystaveny PP. Chovatel NEMUSÍ testovat 
štěňátka, pokud spolu s přihláškou vrhu zašle certifikát z firmy OPTIGEN, že alespoň jeden z 
rodičů má proveden DNA test s výsledkem Normal.  
 
Nutné upozornění pro chovatele, kteří zasílají certifikáty o vyšetření CEA u štěňat spolu s 
přihláškou vrhu.  
Tyto certifikáty je nutné zasílat v originále. Plemenná kniha Vám jej zašle zpět spolu s 
vystavenými Průkazy původu štěňat.  
Na novou povinnost vyšetřovat štěňata na CEA ještě u chovatele (popř.doložit DNA / CEA 
Normal výsledek jednoho z rodičů) byl upozorněn také Klub málopočetných plemen psů 
(KCHMPP). Jejich rozhodnutí po obdržení oznámení z BCCCZ bylo zachovat stejné podmínky a 
tak také přistoupili na stejné podmínky počínaje dnem 1.1.2007.   
V dnešnímu datu máme zaevidováno (tj. od 1.1.2007 –  červenec 2007)  41 vrhů, z toho u 16 
vrhů byly provedeny klinické testy u štěňat (rodiče nebyli DNA vyšetřeni) a všechna štěňátka 
byla shledána negativní na CEA. Ve zbylých 25 vrzích byl jeden nebo oba rodiče vyšetřeni na 
DNA/CEA, přičemž minimálně jeden z rodičů byl s výsledek DNA/CEA Normal.  

 
Nikol Hanačíková 

 
 


