Zpráva poradce chovu pro plemeno australský ovčák za rok 2010
V roce 2010 bylo do Plemenné knihy zapsáno celkem 236 australských ovčáků. 120 psů a 116 fen.
Importováno bylo 9 jedinců (4x Rusko, 1x Francie, 4x USA). Z toho bylo celkem do Zvláštního
registru zapsáno 85 jedinců což je 36% z celkového počtu zapsaných AO.
V roce 2010 se narodilo celkem 35 vrhů. V průměru 6,49 štěňat v jednom vrhu. Bylo využito celkem
21 krycích psů.
Casanova for Fresh Wind des Chemins Cathares – 4 krytí (1x opakované krytí)
Day By Day Lady Puella Fera – 3 krytí (1x opakované krytí)
Chupachups del Whymper delle G.Jorasses – 3 krytí (ve dvou případech to bylo po třetí opakované
spojení. Z toho sestra jedné z fen, měla s tímto psem 2 vrhy, a dvě sestry druhé z fen celkem tři.)
Karls Cool Bergen – 3krytí (1x opakované krytí)
A Excelent Weihaiwei New Acro – 2 krytí
Colorado Red Cowboy of Crystal Lake – 2 krytí
Shoreland's Smart Hobbit Willie – 2 krytí (obě krytí byla opakovaná spojení)
Sunswept's Shadow – 2 krytí (obě feny kryl již po páté!!!)
Volte Face des Chemins Cathares – 2 krytí
A Eminnem New Acro – 1 krytí
A Escort New Acro – 1 krytí
Barbaresco Great Lady – 1 krytí
Best for Great Lady Bohemia Acro – 1 krytí
Cookie Mladá Živa – 1 krytí
Czukan Ew-Bor – 1 krytí
* Imagineer Now or Never – 1 krytí
Prosto Chudo Double Rock – 1 krytí
Zahraniční krytí
Všichni psi, kteří byli využiti v rámci zahraničního krytí pocházejí z USA a byli importováni do
Evropy.
Calais Carolina EZ to Be Southern
Mill Creek’s Kevin King of Oz
* Imagineer’s Incredible Lad
RisingStar USA of Crystal Lake
V roce 2010 bylo na DKK vyšetřeno 17 australských ovčáků s výsledkem 14x HD A, 1x 2/4 (HD E), 6
z nich také podstoupilo vyšetření na DLK, všichni s výsledkem 0/0.
Na dědičná onemocnění očí bylo vyšetřeno 14 AO plus celkem 3 vrhy, všichni jsou DOV prostí.
Na popisnou přehlídku nastoupilo 6 australských ovčáků. 2 psi a 3 feny byli uchovněni a 1 pes
potřebuje pro chovnost doplnit zdravotní vyšetření. 1 fena nastoupila jen na povahový test. Bodový
průměr na Povahovém testu byl 92,3 bodů. Netradiční aport předvedli čtyři z nich.
V roce 2010 byly vydány 2 krycí listy.
Jeden pes a dvě feny splnili podmínky pro udělení titulu Klubový Champion KCHBO.
Dále australští ovčáci získali v ČR následující tituly: Champion ČR 5x, Junior Champion ČR 6x, Grand
Champion 1x. Jeden australský ovčák splnil podmínky selekce krásy.
V roce 2010 složili australští ovčáci následující zkoušky:
ZOP 2x, ZVOP 14x, ZZO 5x, ZPU1, ZM, ZVV1, HWT-TS
Jedna fena splnila podmínky pro udělení titulu Klubový šampion práce v kategorii záchranář.

Zpracovala: Martina Hodková

Na základě žádosti HPCH následně doplňuji zprávu o tyto údaje:
Z výše uvedeného počtu vrhů byly dva vrhy realizovány prostřednictvím KCHBO. Otcové vrhů jsou
označeni hvězdičkou.
Zdravotní vyšetření jedinců v majetku členů KCHBO nebo vrhů odchovaných pod KCHBO:
DKK HD A 6x
DLK 0/0 2x
klinické vyšetření očí s výsledkem DOV prostý 10x, plus 3 vyšetřené vrhy s výsledkem DOV prostí
(jeden vrh narozený koncem 2009)
DNA testy: MDR1 2x, CEA/CH 1x, prcdPRA 2x, HSF4 3x. Všechny výsledky negativní. Také oba
výše uvedené vrhy jsou geneticky čisté na základě vyšetření obou rodičů na MDR1 a HSF4, jeden
z nich i na CEA/CH a prcdPRA.
Tituly získané členy našeho klubu: JCh. ČR, Ch. ČR, PL (2x), VDH, Grand Ch.ČR, Kl.Ch. KCHBO
3x, Kl.Ch. KCHMPP 1x. Selekci krásy KCHBO získala 1 fena.
Zkoušky složené členy našeho klubu: ZZO 3x, ZOP 2x, ZPU1, ZM, ZVV1, RH-WB, OB-Z1, OA, AX,
AXJ, CGC. Jedna fena splnila podmínky pro udělení titulu Kl.Ch. práce (záchranář) a zároveň se v roce
2010 stala členem pohotovostní jednotky SZBK ČR pro práci v ČR i zahraničí.
Průměrný počet narozených štěňat ve vrzích odchovaných v našem klubu (za celou dobu, nikoliv jen za
rok 2010): 8,5, zapsáno 97%, počet mrtvě narozených štěňat: 0, počet uhynulých štěňat před zápisem:
2, počet nezabřeznutých fen 20%.
V 70% případů se jednalo o zahraniční krytí. Celkově v polovině případů byli využiti psi narození
v zemi původu a žijící v Evropě či pes narozený i žijící v USA, v dalších dvou případech se jednalo o
psy přímo importované z USA do ČR.

