Zpráva poradce chovu pro plemeno australský ovčák za rok 2007
V roce 2007 bylo do Plemenné knihy zapsáno celkem 101* australských ovčáků.
44 psů a 49 fen. Importováno bylo 10 jedinců (5x Francie, 3x Maďarsko, USA,
Polsko). V našem klubu je evidováno 5 chovných psů a 4 chovné feny.
V roce 2007 se narodilo celkem 13 vrhů, z toho 1 zapsaný na náš klub. Nebyl
vystaven žádný krycí list.
Vyšetření na DKK absolvovali v roce 2007 3 australští ovčáci s výsledkem 2x HD
A a 1x OFA Good. Dva z nich také podstoupili vyšetření DLK s výsledkem 0/0 a
OFA normal.
Na dědičná onemocnění očí bylo vyšetřeno 7 dospělých AO + 1 vrh – všichni jsou
prostí DOV.
Také byl zorganizováno „hromadné“ odeslání vzorků na DNA test na přítomnost
genu MDR1 (zvýšená citlivost na některé léky). Bylo odesláno celkem 8 vzorků (7
jedinců českých majitelů + 1 pes žijící ve Švédsku). 5 jedinců je mutant/ normal, 3
jedinci jsou normal/ normal. Díky výsledku normal/ normal švédského psa lze říct,
že A vrh Diandra je také normal/ normal na základě výsledků obou rodičů.
Na popisnou přehlídku nastoupilo 5 australských ovčáků. 2 jedinci byli uchovněni,
3 potřebují pro chovnost doplnit zdravotní vyšetření. Bodový průměr na
Povahovém testu byl 98 bodů. Netradiční aport zároveň předvedli 3 z nich. 1 fena
ze zahraničí absolvovala Povahový test při Klubové výstavě kvůli selekci. Získala
plný počet bodů a byla také selektována.
2 australští ovčáci splnili podmínky pro udělení titulu Klubový šampion a 1 z nich i
podmínky pro udělení titulu Klubový šampion práce (agility).
Dále australští ovčáci získali následující tituly: Champion ČR 6x, Champion SR 1x,
JCh. ČR 4x a Veterán Ch. 1x
Na Klubovou výstavu v Mladé Boleslavi bylo přihlášeno 59 australských ovčáků,
což je opět rekordní – dosud nepřekonaný – počet. Poprvé za celou historii chovu
AO v ČR posuzovala australské ovčáky rozhodčí z USA, tedy ze země původu paní Leslie Sorensen, která toto plemeno chová více než 30 let a také stála u zrodu
vůbec prvního standardu pro australské ovčáky. Titul BOB si odnesla fena JCh.
MCh. Kl.Ch. s.Lost Creek Diandra Tracy. Nejlepším mladým jedincem se stal její
syn JCh.And I am Here Diandra. Výstavy se kromě českých majitelů zúčastnili
také vystavovatelé z Polska, Slovinska a Belgie. Speciální výstavy se zúčastnilo 50
australských ovčáků. Klubové výstavy v Pohořelicích se zúčastnilo 25 AO.
Ani pracovně australští ovčáci nezaháleli a v roce 2007 složili následující zkoušky:
ZZO 2x, ZOP, ZPU1, ZZZ, LA1 4x, LA2 3x, BH, RH-E, ZVP1
* Součet nesouhlasí, protože Plemenná kniha ještě neměla v době přípravy této
zprávy všechny podklady od chovatelů za rok 2007.
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