
Zpráva správce plemenné knihy za rok 2018 

 

Za minulý rok 2018 u plemene Australská kelpie bylo celkem 10 vrhů s počtem 

59 štěňat a 1 x úhyn. Byly importovány 2 feny, z Maďarska a ze Švédska. 

Poslední číslo zápisu je 515. 

U plemene Welsh Corgi Cardigan bylo celkem 8 vrhů s počtem 46 štěňat, 7 x 

úhyn nebo mrtvě narozená štěňata. Importované byly celkem 4 feny a 1 pes. 

Poslední zápisové číslo je 450. 

U nejpočetnějšího plemene našeho klubu Welsh Corgi Pembroke bylo 14 vrhů 

s počtem 69 štěňat, 9 mrtvě narozených nebo uhynulých. Posledním zápisovým 

číslem je 1659. Importováno bylo 13 jedinců z toho 12 fen a 1 pes.   

---------------------------------------------------------------- 

Pokud to srovnám s předchozím rokem 2017, tak u plemene AKE bylo o 3 vrhy 

více, u WCC o 4 vrhy více a u WCP bylo o 3 vrhy méně. 

------------------------------------------------------------------ 

Bonitace v roce 2017 byla celkem 5 x, z toho jedna mimořádná při MVP Brno. 

Celkem bylo bonitováno 14 jedinců plemene AKE, 17 plemene WCC a 24 

jedinců plemene WCP. 

Celkem tedy 55 jedinců v rámci našeho klubu, o 21 jedinců více oproti roku 

2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro začínající chovatele byl vypracován podrobný návod ohledně tiskopisů, kdy 

a komu se mají zasílat a bude umístěn na webu klubu. V zápisním řádu klubu je 

to nepřehledné a chovatelé se v tom neorientují. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



U plemene AKE oproti plemenům corgi  je velmi malá snaha importu ze 

zahraničí. Problém do budoucna vidím ve velmi úzkém genofondu, kdy se 

rodokmeny opakují a to nese větší riziko dědičných onemocnění. Není ani velká 

snaha jezdit na krytí do zahraničí. Stále častěji se v chovu AKE objevuje 

onemocnění očí a onemocnění srdce.  

Chovatelé AKE by měli zamezit kombinování psů z linií, které mělo za následek 

nezdravé potomstvo, ale na druhou stranu se držet plemenného standardu. 

Měli by se také vyvarovat jakéhokoliv zveličování plemenných znaků a používat 

pro chov jedince s odpovídající povahou pro toto plemeno. To znamená 

využívat jen psy, kteří nejeví známky poruchy chování jako je přehnaný strach 

nebo agresivita v nevyprovokované situaci nebo situaci, která se dá považovat 

za běžnou v každodenním životě psa. Poslední dobou je snaha přimíchat do 

chovu WK kelpie, což exteriérem i povahou připomíná úplně jiné plemeno.     

Při bonitacích bude tedy kladen větší důraz na standard plemene AKE dle FCI a 

hlavně na povahu bonitovaného jedince. 

K výběru krycího psa/feny u našich plemen by nám měla sloužit genealogie na 

klubovém webu, kde budou nově nahrány bonitační karty, jako celek, a nejen 

samotný kód.  

Stejně budou nadále, jako doposud za rok 2018, na webu klubu zveřejňovány 

kontroly vrhů, kde si může chovatel udělat představu o rodičích štěňat. 

 


