Zápis ze schůze sekce chovatelů AUO a BOC
Datum: 14.11.2009
Přítomni: Živnová, Stulíková, Hodová
- v rámci KCHMPP máme 53 majitelů AUO a BOC
- k dnešnímu datu bylo vystaveno 34 krycích listů, z toho 4 pro Boc a zbytek pro AUO
- v tetovacích číslech se AUO dostává přes číslo 600
- stále více chovatelů AUO nechává svým svěřencům geneticky vyšetřit PRA a CEA,
považuji za důležité upozornit, že u nás fungují laboratoře, které toto vyšetření sice provádí,
ale ještě bohužel nezískaly certifikaci a tak jejich výsledky můžeme brát jako orientační,
nejlépe je investovat do vyšetření DNA u firmy s certifikací jako je např. firma Optigen
(www.optigen.com), vedle toho je nutno si uvědomit, že ostatní oční choroby se dají vyšetřit
jen klinicky u specializovaného veterináře.
- je třeba zdůraznit dodržování postupu při udělování tetovacích čísel, tet.číslo je zároveň i
číslem zápisu v Plemenné knize, čipování tento postup nenahradí, musí se čekat na předělění
čísla tetovacího
Proběhlo:
1. projednání návrhu na rozhodčí na výstavní sezónu 2010. Na základě diskuse byli
přítomní členové vyzváni k návrhům rozhodčích, kteří podle jejich názoru posuzují plemeno
AUO objektivně a podle standardu. Domácích i zahraničních.
2. návrh na školení rozhodčích na žádost chovatelů je navrženo školení rozhodčích, kde by
se upozornilo na specifické vlastnosti plemene Australský ovčák, navrhuje se zajistit video a
komentovaný standard
3. návrh úpravy podmínek chovnosti:
a) standard požaduje skus plný se silnými bílými zuby, nůžkový nebo klešťový.
Přidáme: neúplný nebo nadpočetný chrup je považován za vadu
Limitující do chovu je chybění více než 6 zubů, přičemž je tolerováno chybění max 4krát P1 a
2krát M3. Chybění jakéhokoliv P2 až P4 a M1 až M2 je nepřípustná-vylučující vada)
Stejně tak chybění řezáku a špičáků
b) dále byl informativně projednán návrh na úpravu bonitační karty, který je třeba ještě
rozpracovat a upřesnit
4. proběhl dotaz o možnosti bonitace na Moravě, jednalo by se o speciální bonitaci pro
AUO. Tento návrh neměl konkrétnější podobu.
Schváleno hlasováním, nové podmínky platí pro rok 2010.

