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Zápis ze schůze výboru BCCCZ dne 29.11.2009  
 

Přítomni: Loučka Radko, Pasler Pavel, Helena Půlpánová 
Do diskuze se později zapojili: Bořík Šimek, Monika Švarcová, Lucie Gabrielová, Petra Ušelová, M. 
Krejčí, S. Sochorová 
 
1. Rozdělení funkcí včetně náplně 
Radko Loučka                 – předseda, člen všech komisí, garance za klub, 
Helena Půlpánová  – místopředseda, garance za výstavy a klubové akce, 
Bořivoj Šimek                 – jednatel, garance za sport, WEB a klubové předměty, 
Pavel Pasler   – hospodář, evidence členů, garance za zpravodaj, 
Monika Švarcová  – poradce chovu, garance za chov a zdraví. 
 
Kontrolní a revizní komise bude pracovat ve složení: 
Simona Sochorová  – předseda, 
Petra Opočenská  – člen,  
Blanka Malínská – člen.   
 
Rozhodnutí: garanti (dříve referenti) za jednotlivé úseky budou zároveň členy výboru. Někde sice 
půjde o kumulování funkcí, ale každý si k sobě může najmenovat lidi, kteří mu budou pomáhat. 

 
2. Doplnění zápisu z výroční členské schůze 
Z důvodu nepřítomnosti některých členů výboru, KRK a dílčí poradkyně chovu nebyly předloženy 
zprávy o činnosti od B. Šimka, M. Švarcové a L. Vojtěchové.  
Úkol: Zprávy dodat v nejbližším možném termínu. 
 
3. Převzetí funkcí 
Je třeba, aby noví členové výboru (Radko Loučka, Helena Půlpánová, Monika Švarcová) i KRK (Petra 
Opočenská, Blanka Malinská, Simona Sochorová) převzali od svých předchůdců veškerou agendu, 
včetně razítka a začali pracovat. Je např. třeba, aby členové výboru oslovili lidi, s kterými chtějí 
v komisích pracovat.  
Úkol: Do příští výborové schůze každý garant za svůj úsek nahlásí spolupracovníky. 
 
4. Inventarizace 
Úkoly: Je třeba sepsat kdo má jaký předmět, který je v majetku BCCCZ, včetně klubových předmětů. 
Prodané, resp. sponzorsky darované klubové předměty je třeba řádně proúčtovat. Termín do konce 
roku 2009, zodpovídá B. Šimek.  

 
5. Účetnictví 
Úkol: Je třeba zkontrolovat, zda jsou skutečně zaplaceny klubové poplatky. V případě že ne, je třeba 
dlužníky oslovit s tím, že z jejich nedbalosti budou vyvozeny důsledky do budoucna (údaje jako jejich 
jméno, dlužná částka a za co. např. budou zveřejněny na www.bcccz.cz).  V každém případě je nutné, 
aby například krycí listy byly vydávány jen po doložení platby (kopií ústřižku složenky z pošty nebo 
potvrzením platby z banky). 
Rozhodnutí: Do budoucna (od 1.1.2010) bude odměna vyplácela s tím, že si ji dotyčný sám zdaní.    
 
6. Sankce za neplánované krytí 
Rozhodnutí: Byly stanoveny pevné sankce za neplánované krytí: test paternity a pokuta 1000 Kč za 
štěně se splatností do zápisu štěňat na účet BCCCZ. Dokud nebudou podmínky splněny, nemohou 
dostat průkazy původu. Vyřízení těchto záležitostí bude v kompetenci poradkyně chovu, žádosti tedy 
budou směrovány na její adresu. Výbor bude řešit jen sporné případy, nebude tak docházet 
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k prodlevě, která by nastala, kdyby žádosti musely být schvalovány výborem. Seznam řešených 
případů bude příště součástí výroční zprávy poradkyně chovu. 
 
7. Čestné členství a poděkování 
Návrh: M. Krejčí, N. Hanačíková, I. Bartek a L. Vojtěchová. 
Čestné členství uděluje členská schůze na návrh výboru.  
Zdůvodnění: výborná dlouholetá práce ve výboru, resp. v KRK (od založení klubu po celých 10 let).  
Úkol: Dát do programu příští členské schůze. V BH a na www poděkování již nyní, vyrobení 
písemného (nebo hmotného) dokladu o čestném členství (a to i pro předchozí čestné členy L. a E. 
Čečilovi, M. Koška). 
 
8. Borderholic (BH) 
BH č.25 (Speciál na pasení) je již téměř hotov, je však třeba ho ještě doplnit o aktuální informace 
(novinky, termínový kalendář).  
Úkol: dohodnout s L. Gabrielovou jeho finalizaci. 
 
BH č.26.  
Úkol: Je nutné začít na něm pracovat ihned. Bude v něm zápis z výroční členské schůze 2009, 
pozvánka na další schůzi i s programem a další potřebné informace (změna stanov, čestné členství).  
 
BH - Základní nulté číslo. 
Úkol: Připravit, resp. oprášit ho a předávat ho vždy novým členům, případně zájemcům o členství 
(resp. novým majitelům štěňat). Uveřejnit ho (zvýrazněně) na stránkách BCCCZ. M. Krejčí již na něm 
začal pracovat, je třeba v tom pokračovat. 
 
Návrh: V druhé půlce roku 2010 by bylo dobré připravit chovatelský speciál (BH27) s různými 
přehledy a radami. 
 
Úkol: BH 23 ani BH 24 (Speciál s pozvánkou na členskou schůzi) nejsou vyvěšeny na www.bcccz.cz. 
Dodat!!! 

 
9. WEBové stránky 
Úkol: Je třeba dohodnout kdo jejich správu převezme od L. Čečila a aktualizovat je. Garantem bude 
za výbor B. Šimek. Ten osloví potenciální spolupracovníky: Petr Erbák (správa WEB stránek), Petr 
Burdík (správa databáze psů).  
Úkol: Je třeba domluvit na Webhostingu zřízení emailových adres (jméno@bcccz.cz) a jejich případný 
prolink na užívané adresy členů výboru, aby kontakty byly funkční a používané. Výsledek: o tento 
druh adresy nikdo nepožádal. 

 
10. Termíny akcí pro rok 2010 
a) 7.-8.8.2010 – Dny border collií – součástí bude v sobotu Klubová výstava  a členská schůze v neděli 
bonitace a Mistrovství BCCCZ ve flyballu, 
 
b) Pasení (viz příloha 1) – je třeba změnit termín akce v Bělči ze 7.-8.8., protože v tu dobu je schůze 
BCCCZ, na 31.7. až 1.8., tedy o týden dříve, 
21.-22.8. MR bude v Rakousích, zároveň tam bude CACIT a CACT (jako rozhodčí navržen Magnusson) 
22.5. další CACT bude v Libhošti. 
 
c) Výstavy BCCCZ 
2.5.2010 - Speciální výstava BCCCZ – Opatovice nad Labem – na tuto výstavu CMKU potvrdilo 
možnost zadávání CAC 

http://www.bcccz.cz/
mailto:jméno@bcccz.cz
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7.8.2010 – Klubová výstava BCCCZ – Brno – při Dnech border collií 7. a 8.5. (posuzovat bude p. Krinke 
a Bob Tunnicliff). 
 
d) Bonitace 
28.3.  v areálu Nový svět ve Dvoře Králové 
8.8.  Brno – při Dnech border collií (posuzovat bude p. Krinke) 
30.10. Žižice. 
 
e) Sport 
- MR BOC ve výkonu – 4.-5. 9. 2010 v Nymburce a to v kategoriích IPO1, IPO3, FPr1, FPr3 a SchHA 
(odpovědná osoba za pořadatele?) 
- MR BOC v agility, nabízí se pořádání v Ostravě (datum?, odpovědná osoba za pořadatele?), 
zvažujeme i Kladno, kde je umělý tráva v hale. 
- MR BOC ve flyballu, Brno, 8.8.2010, (odpovědná osoba za pořadatele?). 
- Otevřené Mistrovství Evropy border collií v agility bude v Maďarsku, příští rok by mohlo být v ČR. 
Máme na to? Je třeba stanovit podmínky kvalifikace? 
 
Úkol: ověřit správnost údajů a akce připravit – garanti za svůj úsek. 
 
11. Pořadatelské zajištění sportovních akcí, včetně pasení 
Úkol: Garance za pasení přebírá V. Topinka, za ostatní akce B. Šimek. Je třeba oslovit potenciální 
pořadatele, probrat s nimi potřebné náležitosti, případně připravit „metodiku“ jak akce pořádat, co 
vše je nutné zajistit. Např. je třeba opět začít používat klubové desky. 

 
12. Sponzorování akcí 
Bylo to probíráno i na členské schůzi.  
Rozhodnutí: Klub BCCCZ na požádání věnuje na akci, kde je pořadatelem nebo spolupořadatelem, 
klubové předměty (1. až 3. místo). Ostatní náklady musí pořadatel řádně vyúčtovat. Jen tak je možné, 
aby byl finančně pokryt případný schodek. Rozpočet akce s požadavkem na jeho pokrytí by měl být 
dodán výboru na začátku sezóny, nejpozději měsíc před uskutečněním akce. Klub může přispět na 
poháry, nikoliv však na ceny. Ty si musí pořadatel zajistit sponzorským způsobem. 
 
13. Nabídka sponzorství firmou Dibaq, a.s. (resp. Fitmin) 
Info: Firma nabízí na akce BCCCZ  pořadatelské vybavení (přístřešek, stupně vítězů, vymezovací 
pásku, diplomy, desky, tašky) a ceny. Vyřizuje R. Loučka, požadavky předány zástupci firmy. 
 
14. Odměna za překlady 
V roce 2009 pro klub překládala Jana Dušková několik materiálů i živě na akci v Dlouhé Stropnici. Byly 
jí za to předány 2 mikiny.  
Rozhodnutí: Výbor tento výdaj schvaluje.  
 
15. Pracovní certifikáty 
Úkol: R. Loučka zajistí dodání připomínek na ČMKU a KJ. (viz příloha 2). 
 
16.  Klubový šampion práce 
Návrh: Na rozdíl od předchozí verze  by 5 bodů mohl získat každý pes s úspěšně složenou zkouškou, 
byť i tou nejlehčí. Důvod: 5 bodů není mnoho, ale jejich získání může motivovat k dalšímu tréninku.  
Výsledek: podmínky byly dopracovány a schváleny (viz příloha 3). 
Rozhodnutí: Řád pro udělování titulu KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE bude platit od 1.1.2010. 
 
17. Změna podmínek Klubového šampiona 
Výsledek: podmínky byly dopracovány a schváleny (viz příloha 4). 
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Rozhodnutí: Řád pro udělování titulu KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE bude platit od 1.1.2010. 
 
18. Národní šampion krásy 
Návrh: Požádat ČMKU o úpravu v tom smyslu, že by pro Českého šampiona bylo nutné získat 5x CAC 
a již ne zkoušku z výkonu?  
Výsledek: zamítnuto hlasováním v poměru 3:2. 
Zdůvodnění návrhu i jeho zamítnutí je v příloze 5.  
 
19. Krytí feny v Zreg psem v Zreg 
Rozhodnutí: R. Loučka podá požadavek se zdůvodněním na ČMKU. (viz příloha 6). 
 
20. Sídlo klubu 
Sídlo je nyní: Praha, Na záhonech 54, 141 00 Praha 4 u Š. Barcalové. Ta si však nepřeje, aby na této 
adrese sídlo zůstalo.  
Úkol: Je třeba najít někoho (nejlépe opět na Praze 4) kdy by byl ochoten svoji adresu dát k použití pro 
klub. Korespondenční adresa bude jiná, předpokládá se, že bude u jednatele klubu. 
 
21. Výhody členství v klubu 
Návrhy: nižší poplatky, informační zpravodaj, BH v tištěné podobě, zakódovaný přístup k informacím 
na www.bcccz.cz, ze stránek bcccz i z databáze, kde je seznam všech chovstanic, odstranit odkazy na 
stránky nečlenů, resp. zapisovat jen vrhy členů a ostatní vrhy doplnit např. jednou za půl roku,  
Ohledně motivace přijít na členskou schůzi: občerstvení zdarma, samolepka na auto, předávání 
klubových titulů a pohárů jen na členské schůzi.  
Úkol: do příští schůze výboru navrhnout a schválit pobídkové mechanismy, které by přispěly k tomu, 
aby bylo více majitelů BOC členem BCCCZ a aby měli ze členství výhody. 
 
22. Schůzka chovatelských klubů  
Bude se konat 13. března 2010 v Top hotelu Praha.  
Rozhodnutí: za BCCCZ delegován R. Loučka. Oznámit ČMKU a MSKK. 
 
23. Požadavek na ČMKU 
Krytí feny v Zreg psem v Zreg.  
Úkol: R. Loučka podá požadavek se zdůvodněním na ČMKU. (viz příloha 6). 
 

 
23. Změna klubových poplatků 
Návrh: zvýšení klubových poplatků pro nečleny klubu (viz příloha č. 7). 
Rozhodnutí: změny budou platit od 1.1.2010. 
 
24. Kontakty na členy výboru a KRK 
Úkol: zjistit kontakty. 
Výsledek: aktualizované kontakty jsou v příloze 8. 
 
25. Standard  
Info: M. Krejčí informoval o tom, že ČMKU dosud nepřijalo překlad standardu BOC. FCI nyní 
uveřejnilo nové standardy s jednotným členěním. To je příležitost opět tuto kauzu u ČMKU urgovat a 
nabídnout jim profesionální překlad nového standardu. 
Úkol: R. Loučka prověří u ČMKU možnosti. 
 
26. Školení posuzovatelů, seminář pro chovatele 
Úkol: Do příští schůze promyslet a předložit návrhy. 

 

http://www.bcccz.cz/
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27. Chov a zdraví – vyšetření DNA CEA 
Návrh: při výběru rodičovského páru by měl mít alespoň jeden z rodičů vyšetření DNA CEA normal. 
Pokud tuto podmínku chovatel nedodrží, musí nechat vyšetřit štěňata. Zvažována je finanční sankce. 
Rozhodnutí: návrh byl schválen. 

 
28. Způsob konání schůzí výboru BCCCZ 
Rozhodnutí: schůze výboru budou probíhat korespondenčně. V případě potřeby bude svolána 
společná schůzka. Zatím tato potřeba nenastala. Příští korespondenční schůzka bude koncem ledna 
2010. 
 
29. Přílohy: 
Příloha 1 Termínový kalendář akcí pasení 2010 (XLS i Word) (10) 
Příloha 2 Pracovní certifikáty – připomínky (15)  
Příloha 3 Podmínky pro Klubového šampiona práce (16)  
Příloha 4 Podmínky pro Klubového šampiona (17) 
Příloha 5 Návrh úpravy podmínky pro Českého šampiona (18) 
Příloha 6 Požadavek na ČMKU na schválení krytí feny v Zreg psem v Zreg (19) 
Příloha 7 Změny klubových poplatků (24) 
Příloha 8 Kontakty na členy výboru a KRK (25) 
 
Usnesení: 

1. Funkce ve výboru a KRK byly rozděleny dle bodu 1. (1) 
2. Do budoucna (od 1.1.2010) bude odměna za práci pro klub vyplácela s tím, že si ji dotyčný 

sám zdaní. (5) 
3. Byly stanoveny pevné sankce za neplánované krytí. (6) 
4. Byly stanoveny podmínky pro sponzorování akcí klubem. (12)    
5. Byla schválena odměna J. Duškové za překlady. (14) 
6. Řád pro udělování titulu KLUBOVÝ ŠAMPION bude platit od 1.1.2010. (16) 
7. Řád pro udělování titulu KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE bude platit od 1.1.2010. (17) 
8. Na schůzku chovatelských klubů ČMKU za BCCCZ delegován R. Loučka. (21) 
9. Změny klubových poplatků budou platit od 1.1.2010. (25) 
10. Vyšetření DNA CEA normal musí mít alespoň jeden z rodičů. Pokud tuto podmínku chovatel 

nedodrží, musí nechat vyšetřit štěňata. (28) 
11. Schůze výboru budou probíhat zatím korespondenčně. (29) 
12. Zápis má 8 příloh. (30) 
13. Všechny zadané úkoly je nutné splnit nejpozději do příštího termínu schůze výboru, 

předběžně do konce ledna 2010. 
 
Schůze začala 29.11.2009, dále probíhala korespondenčně. Finalizace zápisu proběhla dne 
29.12.2009 
 
Zapsal: Radko Loučka 
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Příloha 1 

Termínový kalendář akcí pasení v roce 2010 na území ČR 
 

Datum Místo Pořadatel Zkouška, soutěž Rozhodčí 

13.3. Libhošť 
BCCCZ 
Gavendová 

ZVOP, HWT, IHT1 
C (i T) 

Gavendová 
Koško 

3.-5.4. Podkost 
ČBKS,  
Tancer 

ZVOP, HWT, IHT1 
T (i C) 

Koško 
Tancer 

24.-25.4. Čelina 
KPOP 
Hrubá 

kvalifikace na Continental 
 

zahr. 
 

22.-23.5. Libhošť 
BCCCZ 
Gavendová 

CACT C 
ZVOP (T), HWT, IHT1-3 

Sochorová 
Kosa (SR) 

29.-30.5. Podkost 
BCCCZ 
Koško 

ZVOP (T), HWT, IHT1-2 
C 

Topinková 
Zadrobílek 

4.-7.7. Huníkov 
KPOP 
Kryštof 

MR jalovice  
ovce T1-3 

zahr. 
 

10.-11.7. Martínkovice 
CSC 
Horská 

ZVOP, HWT, IHT1 T (i C), 
CACT T 

Loučka 
Zadrobílek 

31.7.-1.8. Běleč 
BCCCZ 
Švec 

HWT, IHT1-3 
C 

Sochorová 
Jindra 

14.-15.8. V. Újezd 
BCCCZ 
Vostřez 

ZVOP, HWT, IHT1-2 
C (T ZVOP) 

Koško 
Sochorová 

21.-22.8. Rakousy 
BCCCZ 
Lánikovi 

MR, CACIT C, 
IHT1-2, IHT3 C 

Magnusson 
Loučka 

28.-29.8. Budišov 
BCCCZ 
Kynclová 

ZVOP, HWT, IHT1-2 
C i T 

Zadrobílek 
Koško 

4.-5.9. 
Dlouhá 
Stropnice 

BCCCZ 
Vejčík 

IHT1-3  
C 

zahr. 
Topinková 

11.-12.9. Martínkovice 
CSC 
Horská 

MR, CACIT  
ZVOP, HWT, IHT1 T 

zahr. 
Koško 

11.-12.9. Libhošť 
BCCCZ 
Gavendová 

ZVOP, HWT, IHT1-3 
C 

Kosa (SR) 
Loučka 

18.-19.9. Koclířov 
KPOP 
Látalová 

MR KPOP  
T1, T2, Farma 

zahr. 
 

25.-26.9. Helvíkovice 
BCCCZ 
Loučka 

ZVOP, HWT, IHT1-3 
C (T ZVOP) 

Zadrobílek 
Jindra 

2.-3.10. Podkost 
ČBKS 
Tancer 

ZVOP, HWT, IHT1 
T (i C) 

Tancer 
Jindra 

6.11. Libhošť 
BCCCZ 
Gavendová 

ZVOP, HWT, IHT1 
C (i T) 

Gavendová 
Škůrek 
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Příloha 2 Pracovní certifikáty – připomínky (15)  
 
Připomínky BCCCZ ke směrnici pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní 
třídy na výstavách a udělení Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy (uvedeno na 
stránkách www.cmku.cz) 
 
1. Pro plemeno border collie jsou v příloze číslo 4 uvedeny mimo jiné zkoušky ZM a IPO-V. Tyto 

zkoušky považujeme za základní a nevypovídající o pracovních schopnostech plemene a 
domníváme se, že by nebylo vhodné vydávat po splnění těchto zkoušek mezinárodní pracovní 
certifikát (tzv. velký). Stejně tak podle přílohy 4 je jednou ze zkoušek opravňující jedince ke 
vstupu do pracovní třídy také speciální stopařská zkouška IPO-FH. Na rozdíl od ostatních zkoušek 
se však jedná pouze o zkoušku s maximálním bodovým limitem 100 bodů (pokud je ale tento 
návrh schválen organizacemi, které jsou za daný výkon garanty, tedy ČKS a MSKS, jednotně pro 
všechna uvedená plemena, může to tak zůstat).  
Dále požadujeme zahrnout do zkoušek, pro které je vystaven pro border collie mezinárodní 
pracovní certifikát, mezinárodní zkoušku pro pasení (FCI-HWT) a  mezinárodní záchranářské 
zkoušky IPO-R, mezinárodně uznávané FCI a IRO. Jedná se o zkoušky RH-F, RH-FL, RH-T,  RH-W, 
RH-L úrovně A, případně vyšší než A.  
Bylo by vhodné mezi zkoušky, pro které je vystaven pro border collie mezinárodní pracovní 
certifikát, také mezinárodní zkoušku obedience OB3, tedy nejvyššího stupně. 
Pokud to bude možné, bylo by dobré zařadit do seznamu zkoušky sportovního výcviku i 
SchH/VPG 1 a vyšší.  

 
2 Jedno plemeno by mohlo být na mezinárodních výstavách vystavováno v pracovní třídě na 

základě mezinárodního pracovního certifikátu a na národních výstavách vystavováno v pracovní 
třídě i na základě národního pracovního certifikátu. V minulosti to tak bylo. Pak by, na národní 
úrovni, bylo pro border collie možné uznávat i ty zkoušky ZM, IPO-V a IPO-FH, případně zkoušky 
dle národního zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů ČR (ZZP1, ZTV1, ZLP1, ZVP1, 
ZZS1 a vyšší). 

 
3 Možná by stálo za úvahu zcela změnit systém v přílohách. Pro získání velkého mezinárodního 

pracovního certifikátu by obecně mělo platit splnění mezinárodní zkoušky základního nebo 
vyššího stupně. Pokud pro dané plemeno nebude certifikát pro vyhlášení pracovní třídy nebo 
získání titulu šampiona vyžadován, nic se neděje, to lze ošetřit dalšími předpisy nebo přílohami 
k tomuto předpisu. Obdobně pro získání malého národního pracovního certifikátu by měly být 
vyhlášeny zkoušky (případně jejich úroveň), které je nutné splnit. Jednotlivé kluby (resp. ČMKU) 
by pak měly rozhodnout, pro která plemena budou uznávat národní pracovní certifikát a pro 
která plemena mezinárodní certifikát, resp. požadovat na národních výstavách otevření pracovní 
třídy (to však by již nemuselo být součástí směrnice). 

 
4 Přílohy by možná měly být členěny podle toho, jak je to ve směrnici uvedeno, tedy podle článku 

II. Rozdělení plemen. Měla by být vyjmenována plemena, která jsou zařazena pod čísla 2.1., 2.2, 
2.3 a 2.4., případně podle článku III, tedy podle druhu přiděleného certifikátu.  

 
Dne 6. 12. 2009   Ing. Radko Loučka, CSc. 

Předseda klubu Border Collie Club Czech Republic (BCCCZ) 
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Příloha 3 Podmínky pro Klubového šampiona práce (16)  
 

Border Collie Club Czech Republic  

Řád pro udělování titulu  

KLUBOVÝ ŠAMPION  

 

Článek 1  
Základní ustanovení  

 
1. Titul Klubový šampion se uděluje chovným psům a fenám plemene border kolie v majetku členů 

klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky na výstavách 
exteriéru a úspěchy ve vybraných sportovních (pracovních) disciplínách. Je to prestižní titul, jehož 
získání je náročné a svědčí nejen o tom, že jedinec je krásný, ale je i současně pracovně zdatný.  

 
2. Titul Klubový šampion uděluje výbor klubu na základě písemné žádosti majitele psa (feny) zaslané 

jednateli výboru klubu a doložené potřebnými doklady (kopií výstavní přílohy, potvrzením o 
vykonané zkoušce). 

 
  

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
3. Základní podmínky pro udělení titulu Klubový šampion jsou:  

a) pes (fena) plemene border collie je chovný(á) a v majetku člena klubu,  
b) pes (fena) získal(a) 100 bodů (dle přiložených dvou tabulek) v součtu za ocenění exteriéru na 
výstavách (20 - 80 bodů) a vyššího stupně výkonu ve vybraných individuálních sportovních 
(pracovních) disciplínách (20 - 80 bodů),  
c) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu a splnění ostatních podmínek 
doložil potřebnými doklady, 
d) majitel psa (feny) musí být v době podání žádosti alespoň jeden rok (12 měsíců) členem klubu 
BCCCZ. 
 

4. Bodové ohodnocení výsledků výstav je uvedeno v tabulce č.1.  
 

5. V případě hodnocení exteriéru (tabulka 1) se započítává na každé výstavě jen nejvyšší dosažený 
titul (resp. ohodnocení, resp. umístění). Body lze získat ve třídě mladých a vyšší.  

 
6. Bodové hodnocení pracovních (sportovních) výsledků je uvedeno v tabulce č. 2. 
 
7. V případě hodnocení pracovních (sportovních) výsledků lze započítat zkoušku se stejným 

označením jen jednou (většinou to jinak ani nejde). Pokud zde není některá vyjmenovaná 
(zejména u zkoušek staršího data nebo nově schválených), její obodování zajistí na základě 
požadavku majitele psa pracovně sportovní komise BCCCZ.  

 
8. Při hodnocení na výstavách, i při sportovních (pracovních) zkouškách je nutné, aby ocenění bylo 

získáno nejméně od dvou rozhodčích a minimálně ve dvou výstavních sezónách (sezóna = 
kalendářní rok). 



 9 

 
9. Body, které jedinec získal před 1.1.2010, se do hodnocení mohou započítat. 
 
  

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1.  Aby budoucí Klubový šampion mohl v hodnocení exteriéru získat minimální počet bodů (tedy 20), 

je třeba, aby například na čtyřech národních (nebo dvou speciálních) výstavách získal titul CAC 
nebo CAJC. Vyšší počet bodů za stejné umístění na klubové než na mezinárodní, resp. na speciální 
než na národní, výstavě byl zvolen proto, že klub chce podporovat účast na akcích pořádaných 
klubem. Ocenění z oblastních nebo krajských výstav nebylo zařazeno úmyslně, aby bylo 
zdůrazněno, že titul je opravdu prestižní a body nelze "nahnat" na výstavách nižšího typu.  

2.    Aby budoucí Klubový šampion mohl v hodnocení výkonu získat minimální počet bodů (tedy 20), 
musí být buď všestranný, nebo v jedné disciplíně vynikat. V agility, kde lze jednu zkoušku splnit 
víckrát, lze v každé kategorii započítat jen jednu zkoušku (tedy 5 bodů v A1, dalších 10 bodů v A2 
a 10 bodů v A3). Zkoušky z výkonu se zařazením obrany byly vybrány po důkladné konzultaci 
s několika kynology, kteří tomuto oboru rozumí a mají zkušenosti s border koliemi. Výbor klubu 
sice tento druh sportu nepodporuje, ale také nebrání těm, kteří ho chtějí provozovat. Výcvik psů 
se zařazením obrany je v ČR dostatečně podporován jinými organizacemi.  

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

1.   Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom "Klubový šampion" a pohár. 
Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento 
údaj v průkazu původu.  

2.   Titul Klubový šampion neopravňuje k zařazení do třídy vítězů a šampionů na výstavách 
pořádaných ČMKU nebo jinými organizacemi FCI.  

3.  Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena. Pes (fena), 
když majitel doloží potřebné doklady o splnění podmínek, může získat titul také "in memoriam".  

4.  Titul se uděluje jen jednou za život. Tituly "Klubový šampion" a "Klubový šampion mladých", které 
byly uděleny do 31.12.1999 Klubem málopočetných plemen psů (KCHMPP), zůstávají v platnosti. 
Jedincům, kteří titul "Klubový šampion" získali v KCHMPP, nemůže být v BCCCZ znovu udělen. 
Titul "Klubový šampion mladých" v BCCCZ již nebude udílen.  

5.  Evidenci o udělených titulech vede poradce chovu BCCCZ a sekretariát ČMKU.  

6.  Nedílnou součástí tohoto řádu jsou dvě tabulky s vysvětlivkami: 
Tabulka č. 1 Bodové hodnocení výsledků výstav s udílením titulů CAJC, CAC a CACIB.  
Tabulka č. 2 Bodové hodnocení  pracovních (sportovních) výsledků  

Řád byl schválen výborem BCCCZ dne 12.12.2009.  
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Přílohy: 

Tabulka č. 1 Bodové hodnocení výsledků výstav s udílením titulů CAJC, CAC a CACIB.  

Ocenění/ umístění  
titul  

Světová a 
Evropská 

  

Klubová a 
speciální 

BCCCZ 

Mezinárodní  Klubová a 
speciální 
ostatních 

klubů 

Národní  

BIS – vítěz výstavy  80  --  50  --  30  

BOG – vítěz skupiny  70  --  40  --  25  

BOB – vítěz plemene  60  40  30  25  20  

Vítězný pes/fena  50  30  --  20  15  

CACIB  40  --  25  --  --  

JBOB, , res.CACIB 35 25 20 15 10 

CAC, CAJC  30  20  15  10  5  

Výborný 1, res.CAC  20  15  10  5  4  

Výborný 2  15  10  5  4  3  

Výborný 3  10  5  4  3  2  

Výborný 4  5  4  3  2  1  

Vysvětlivky:  Vítěz světové, evropské, klubové, národní a speciální výstavy  

Tabulka č. 2 Bodové hodnocení  pracovních (sportovních) výsledků  

Druh zkoušky  Označení zkoušky  Body  Označení zkoušky  body  

Ovčácká  ZVOP  5  HWT, IHT1 a vyšší  10  

Agility  Jedna A1  5  Jedna A2, jedna A3  10  

Záchranářská  ZZZ  5  ZZP1, ZLP1, ZVP1, ZZS, ZTV, 
RH a vyšší  

10  

Stopařská  FPr1 5 ZPS1, FH1, FPr2 a vyšší  10  

Obranářská  ----- -- ZPO 1 a vyšší 10  

Poslušnosti  BH, ZOP, ZZO, OBZ  5  OB1 a vyšší  10  

Všestrannosti  ZM, SchHA, ZPU1  5  IPO1, ZVV1, ZPU2, ZPUS  
SChH1 a vyšší  

10  
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Zdroje informací: Řád zkoušek a soutěží ovčáckých psů, ZVOP, FCI-HWT, FCI-IHT, Řád agility ČR, 
Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů ČR, Mezinárodní řád IPOR, Mezinárodní zkouška 
stopaře, Mezinárodní řád Obedience, Zkušební řád Kynologické jednoty ČR, Zkušební řád pro 
sportovní výcvik psů v ČR, Mezinárodní zkušební řád IPO, Mezinárodní zkušební řád SchH.
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Příloha 4 Podmínky pro Klubového šampiona (17) 

 
Border Collie Club Czech Republic  

 
Řád pro udělování titulu  

 
KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE 

 
 

Článek 1  
Základní ustanovení  

 
1. Titul Klubový šampion práce se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu 

Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky ve vybraných sportovních či 
pracovních disciplínách.  
 

2. Titul Klubový šampion práce uděluje výbor klubu na základě písemné žádosti majitele psa (feny) 
zaslané jednateli výboru klubu a doložené (lze i v kopii) potřebnými doklady (zápisem v příloze 
průkazu původu nebo ve výkonnostním průkazu, potvrzením o vykonané zkoušce, získaném titulu 
nebo umístění).  
 

Článek 2  
Podmínky pro udělení titulu  

 
1. Základní podmínky pro udělení titulu Klubový šampion práce jsou:  
 

a) pes (fena) plemene border kolie je v majetku člena klubu,  
 
b) pes (fena) splní jednu z následujících podmínek (bodové ohodnocení je uvedeno v tabulce v 
příloze): 
 

- 1. až 3. místo na MS nebo 
- Mezinárodní šampion práce nebo 
 
- účast na MS + 50 bodů nebo 
- Šampion práce ČR + 50 bodů nebo 
- 1. až 3. místo na ME + 50 bodů nebo 
- splnění atestu IRO, IZS + 50 bodů nebo 
 
- titul CACIT, CACIOB + 100 bodů nebo 
- účast na ME + 100 bodů nebo 
- 1. místo na MR + 100 bodů nebo 
 
- ostatní výkony na úrovni IV + 150 bodů. 

 
  

c) majitel psa (feny) požádal písemně výbor klubu o udělení titulu a splnění všech podmínek doložil 
jednateli klubu potřebnými doklady (lze i v kopiích), 
 
d) body lze získat jen v individuálních disciplínách, 
 



 13 

e) nejméně polovinu bodů musí pes získat po 1. 1. 2010.  
 

Článek 3  
Všeobecná ustanovení  

 
1. V případě hodnocení pracovních (sportovních) výsledků lze započítat zkoušku (výkon) se stejným 
označením jen jednou (většinou to jinak ani nejde). Pokud zde není některá vyjmenovaná (zejména u 
zkoušek staršího data nebo nově schválených), její obodování zajistí pracovně sportovní komise 
BCCCZ na základě požadavku majitele psa.  
 
2. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, získá diplom „Klubový šampion práce“ a 
pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným 
statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů (fen) předávají jednou ročně, a to na 
členské schůzi klubu. Titul zapisuje poradce chovu do originálu průkazu původu a oznamuje jeho 
udělení na ČMKU. Tam ho zapíší do karty psa tak, aby potomci oceněného jedince měli tento údaj 
v průkazu původu. 
  
3. Pro udělení titulu není nutné, aby pes (fena) byl (a) chovný (á). 
 
4. K získání titulu není dáno žádné časové rozmezí (je možné jej získat za měsíc i za několik let). 
 
5. Horní hranice doby, po kterou může pes (fena) podmínky plnit, není časově omezena. Pes (fena), 
když majitel doloží potřebné doklady o splnění podmínek, může získat titul také „in memoriam“.  
 
6. Evidenci o udělených titulech vede poradce chovu BCCCZ a sekretariát ČMKU.  
 
 

Článek 4  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tabulka bodového hodnocení výkonu pro udělení klubového šampiona práce BCCCZ v příloze je 
nedílnou součástí tohoto řádu. 
 
2. Nárok na získání titulu lze u jednatele klubu uplatňovat od 1. 1. 2010.   
 

Řád byl schválen výborem BCCCZ dne 12.12.2009.  
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Tabulka bodového hodnocení výkonu pro udělení titulu Klubový šampion práce  
 

Úroveň: I. II. III. IV. 

DRUH ZKOUŠKY 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ZPU 1 

ZM, ZMT 

IPO-V 

BH  

FPr1  

RH–E   

ZZZ   

PZP 

 

 

 

ZZO 

ZOP 

A1  

OB-Z   

ZVOP 

ZVV1, SVV1, ZPU2  

ZPO1, ZPS1 

T1, OPT1, SPT1 

Sch/VPG1, Sch/VPG 
A  

IPO1 

FPr2 

RH - F A   

RH - FL A   

RH - T A   

RH - L A   

RH - W A   

ZZP1, ZLP1, ZVP1 

ZTV1, ZZS1 

A2   

OB1, GH1   

ZPOP1 

FCI-HWT 

 

ZVV2, SVV2 

T2, OPT2, SPT2 

IPO2, Sch/VPG 2  

FPr 3   

Sch/FH1   

RH - L B   

RH - W B   

ZTV, ZZS 

ZTV2, ZZS2 

ZZP2, ZLP2, ZVP2 

ZZPN, ZLPN, ZVPN 

 

 

A3   

OB2, GH2  

ZPOP2 

FCI-IHT1 

ZVV3, SVV3 

ZPO2, ZPS2  

T3, OPT3, SPT3 

IPO3, Sch/VPG3 

Sch/FH2 

IPO/FH 

RH - F B  

RH - FL B , RH - T B  

RH - L C   

RH - W C  

ZZP3, ZLP3, ZVP3   

ZPJ 

ZTVC, ZZPC, ZLPC 

A3CH 

OB3, GH3  

ZPOP3 

FCI-IHT2 

FCI-IHT3 

    

TITULY  

 

Obedience - závod 
IV. (splněný limit) 

res. CACAg 

Res.CACT 

Obedience - závod 
IV. (splněný limit) 

CACAg, Res.CACIAg 

CACT 

Obedience - závod 
IV. (1. – 3. místo) 
Res.CACIOB 

CACIAg 

Res.CACIT 

CACIOB 

 

 

CACIT 

UMÍSTĚNÍ na soutěži 
ve všech sportech a 
pracovních 

Účast na MR 

3. místo na M BCCCZ 

3. místo na MR 

2. místo na M BCCCZ 

2. místo na MR 

1. místo na M BCCCZ 

1. místo na MR 
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disciplínách 

Body za úspěšné 
složení zkoušky, 
získání titulu nebo 
umístění 

5 10 20 30 

 

 



 16 

Příloha 5 Návrh úpravy podmínky pro Českého šampiona (18) 
 
Požadavek: Návrh úpravy podmínek pro získání titulu národní šampion krásy 

 
FCI předepisuje pro přiznání titulu Mezinárodní šampion pro plemeno border kolie zkoušku 

z výkonu. Tato organizace však neurčuje pro border kolie vykonat zkoušku z výkonu jako nutnost také 
pro přiznání titulu národní šampion krásy. Většina evropských zemí má pro přiznání titulů národního 
šampiona krásy buď požadavek zkoušky z výkonu a například 2x CAC, nebo pokud jedinec zkoušku 
z výkonu nemá, pak se zvyšuje požadavek na množství titulů CAC – např. 5x CAC. Toto schéma 
navrhujeme také pro udělován titulu Český šampion pro plemeno border kolie. Díky současným 
kritériím získávají titul českého šampiona krásy jedinci se zkouškou z výkonu, zato však s velmi 
průměrným exteriérem. Na mezinárodních výstavách v ČR je běžně konkurence více jak 60 jedinců 
plemene a získat titul ve třídě mladých, mezitřídě či otevřené v konkurenci deseti i více jedinců není 
vůbec snadné. Ve třídě pracovní bývají předvedeni v průměru dva jedinci. Rozhodčí bývají ke psům 
předváděným v této třídě shovívavější a je běžné, že zadají titul CAC i přes to, že by daný jedinec 
v jiné třídě a větší konkurenci získal mnohem horší hodnocení. 
 
Zdůvodnění proč ne: 

Border kolie je pracovní plemeno. ČMKU má pro všechna plemena jednotné podmínky. Je 
předem téměř jisté, že by na žádost jednoho klubu podmínky nezměnily. Jsou následující: „U plemen 
podřízeným zkouškám 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy) a kopii certifikátu dokladující 
požadovanou zkoušku z výkonu. U plemen nepodřízeným zkouškám 4x CAC, nejméně 2x z 
mezinárodní výstavy.“ 

Kromě toho by navrhovaný krok mohl vzbuzovat dojem, že nový výbor bude více propagovat 
výstavy než práci, a to není pravda. Rozhodně se nedá generalizovat, že titul Český šampion krásy 
získávají jedinci s velmi průměrným exteriérem. Může se to stát, ale právě tak by se mohlo stát, že po 
změně podmínek by titul dostal pes, který nemá žádné pracovní schopnosti. A to rozhodně není 
chovatelským záměrem BCCCZ. 

 A je třeba i říci, že i ve třídě pracovní mohou být krásní psi. Příkladů máme několik. Žádný 
rozhodčí nemá „nařízeno“, aby posuzoval v třídě pracovní benevolentněji. Někdy to bývá i naopak. 
Často se stává, že v třídě pracovní titul nezadá. Navíc pojem krásná border kolie je relativní, názory 
mohou být různé. 

Asi by bylo více důvodů, ale tohle jsou ty nejhlavnější.  
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Příloha 6 Požadavek na ČMKU na schválení krytí feny v Zreg psem v Zreg (19) 
 
Věc: Požadavek na změnu podmínek pro krytí dvou jedinců zapsaných ve zvláštním registru ČMKU 
(Z Reg) 
 
Zdůvodnění:  

Border kolie je především pracovní plemeno. Zájmem klubu BCCCZ je zachovat vynikající 
pracovní schopnosti tohoto plemene. Mnoho psů, které tyto vlastnosti mají opravdu silně geneticky 
zakódované, pochází z mezinárodní organizace International Scheep Dog Society (ISDS). Klub BCCCZ 
podporuje import těchto psů do ČR a jejich využití k chovu. Je však velmi těžké chovatele přesvědčit, 
že klub import těchto psů podporuje, když je na druhé straně jejich chov znevýhodňován. 

Ctíme to, že v mnoha FCI zemích platí pravidlo, že pokud je pes importován ze země původu 
a průkaz původu je převeden na FCI prostřednictvím Kennel clubu, pak se předci zapisují do 
plemenné knihy přímo, pokud převod probíhá přes jinou organizaci, byť FCI, tak se předci zapisují do 
Z Reg. Proč ale není v ČR povolováno krytí dvou jedinců v Z Reg u border kolií, když jinde to jde?  

Pro border kolie platí, že do Z Reg jsou zapisováni jedinci z ISDS, kteří neprošli přes anglický 
Kennel club. Jde „jen“ o formální hledisko. Organizace ISDS byla založena již v roce 1906. Za poplatek 
(který se mění podle počtu generací, které si objednáte) si můžete koupit rodokmen jakéhokoliv psa i 
s počtem několika desítek generací. U všech psů jsou podrobné informace, kolik a jaké tituly získali, 
kdo byl jejich majitel, z jaké linie pocházejí, stupeň příbuznosti, i jaký byl výsledek testu očních vad. 
Není tedy pravda, že by šlo o jedince s neznámými předky, jak je to zapisováno do průkazu původu 
FCI.  

Víme, že výjimky z nepsaného pravidla (není v zápisním ani chovatelském řádu FCI ani 
ČMKU), že u border kolií není povolováno krytí dvou jedinců zapsaných v Z Reg., existují, jak v ČR 
(např. u některých plemen organizovaných v klubu málopočetných psů), tak v jiných státech. Víme 
dobře, jak to funguje např. v Holandsku a severských státech Evropy. Tam jen záleží, na jaké 
generační úrovni ke spojení došlo. Při zápisu do Z Reg rozhoduje poslední známá generace. Dalším 
příkladem je Chorvatsko - země, která má i díky importu s ISDS původem vysokou kvalitu 
odchovaných jedinců a velké sportovní úspěchy (zejména v agility). S tím je spojen i poměrně vysoký 
export jejich odchovů do zahraničí, přitom s chovem border kolií začínali mnohem později než u nás. 

V ČR existuje mnoho lidí, kteří border kolii potřebují na práci nebo s ní chtějí dosáhnout 
vynikajících výsledků ve sportu. Border kolie původem z ISDS mají často velké genetické předpoklady 
toho dosáhnout. Lidé, kteří importovali border kolii, která jim pak byla zařazena do Z Reg, jsou velmi 
nespokojeni s tím, že plemenná kniha jim spojování dvou jedinců v Z Reg zakazuje. Otevřeně říkají, že 
pokud se podmínky nezmění, budou velice zvažovat, zda budou nadále chovat pod FCI. Tím, že 
spojení dvou jedinců v Z Reg není v ČR povoleno, to došlo až tak daleko, že majitelé psů v Z Reg 
vyhrožují krytím psem ze Z Reg s vědomím toho, že štěňata nedostanou PP, a s rizikem, že jim bude 
pozastaven chov pod FCI. Protože je velký zájem o psy, kteří něco umějí, resp. mají k tomu geneticky 
zakódované vlohy, lidé si raději vezmou štěně z tohoto spojení a dokonce jsou za něj ochotni zaplatit 
více než za štěně s PP.  

Utíká nám tím genetika, chovatelé i cvičitelé.  
 
Za BCCCZ: Radko Loučka - předseda 
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Příloha 7 Změny klubových poplatků (24) 
 
Klubové poplatky BCCCZ 
 

Druh platby Kč  člen  Kč nečlen Variab. symbol 

Jednorázový vstupní poplatek --- 100,- 1 

Roční členský příspěvek 500,- --- 2 

Roční příspěvek dalšího člena rodiny 150,- --- 3 

Bonitace za jednoho psa 200,- 600,- 4 

Krycí list v normální lhůtě tří týdnů 100,- 400,- 5 

Krycí list ve lhůtě do tří dnů 300,- 900,- 5 

Inzerce ve zpravodaji 1/8 strany A4 100,- 300,- 6 

Inzerce ve zpravodaji ¼ strany A4 200,- 600,- 6 

Inzerce ve zpravodaji ½ strany A4 400,- 1200,- 6 

Inzerce ve zpravodaji celá strana A4 800,- 2400,- 6 

Výstavy podle propozic podle propozic 7 

Jiné klubové akce podle propozic podle propozic 8 

Sponzorské dary podle dohody podle dohody 9 

Ostatní platby podle dohody podle dohody 0 

 

Pro barevnou inzerci ve zpravodaji na obálce platí smluvní ceny (VS 6) 

Inzerce na www.bcccz.cz je jen pro členy klubu, cena je jednotná 200 Kč (VS 6) 

Ceny jsou platné od 1. 1. 2010 
 
Způsob platby dle instrukcí na www.bcccz.cz 

http://www.bcccz.cz/
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Příloha 8 Kontakty na členy výboru a KRK: 
 
Radko Loučka – 561 85  Česká Rybná 39, 603 535683, 731 650836, rloucka@akumulatordog.cz 
 
Helena Půlpánová – 530 03 Pardubice 3, Národních Hrdinů 344, 777 156954, foxy.fox@seznam.cz 
 
Bořivoj Šimek – 500 02 Hradec Králové, Hybešova 519, 603 107823, boriksimek@seznam.cz 
 
Pavel Pasler – 285 10 Čestín 68, 724 111761, 2pa@seznam.cz 
 
Monika Švarcová – 331 01 Plasy, Babina 67,  602 181 673, zazgiru@volny.cz 
 
 
Simona Sochorová – 103 00 Praha 10, Rokytná 39/1, 267 711 037, 606 429 268, 
sochorovasimona@seznam.cz 
 
Petra Opočenská – 530 02 Pardubice, Jiránkova 2299, 606 403 480, opocenskap@email.cz 
 
Blanka Malinská – 252 46 Vrané nad Vltavou, U Elektrárny 56, 257 761 891, 
sedmikraska.vrane@gmail.com 
 
 
Funkci referenta pro pasení, kterou dříve zastával Radko Loučka, přebírá Viktor Topinka: 
Viktor Topinka – 373 12  Borovany, Růžov 6, 604 241029, wiky.topinka@seznam.cz 
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