
 

Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 
Vás srdečně zve na:  

 
Seminář s paní C.A. Sharp 

 

 
 

Termín:  18. – 19. 4. 2015 
 
Místo konání:  Česká zemědělská univerzita v Praze – posluchárna C1 
 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol 
 www.czu.cz 
 
Program:  Sobota 
 Geny psů 
Genetika psů a jak ji mohou chovatelé využít ve svůj prospěch? Genetika psů ze všech stran ● Původ 
druhu – evoluční genetika psů. ● Tvar, velikost a barva – proč – od australáka až k vlkodavovi. ● Jádro 
pudla – různé aspekty nauky o genetice. ● Aby to fungovalo – využití genetiky v chovu psů. ● Temná 
strana – překážky v cestě ke zdravému plemeni. ● Světlo na konci tunelu – jak mohou chovatelé zdraví 
psů zlepšit.   
 Neděle 
 Důležité zdravotní problémy u australských ovčáků 
Zaměříme se na nejčastěji se vyskytující problémy u australských ovčáků, ale i na některé méně známé 
problémy, které se u australských ovčáků vyskytují. Budou probírány jednotlivě z fyziologického 
hlediska, jejich vliv na kvalitu života psa, aspekty dědičnosti a doporučení pro chov.  
Byť bude výběr problémů (záměrně neuvádíme nemocí, protože se neomezíme jen na ně) se zaměřením 
na AO, mnoho problémů se vyskytuje i u dalších plemen, a proto není seminář určen jen pro zájemce o 
AO. Zcela jistě bude přínosný a zajímavý pro všechny chovatele i majitele psů, bez rozdílu plemene. 
  
Časový harmonogram:  oba dny 8:15 – 8:45 prezence  
     9:00 – 17:00 Seminář  
Seminář se bude skládat z 60 až 90 minutových bloků s přestávkami a pauzou na oběd. Samozřejmě bude 
prostor i pro diskusi a dotazy účastníků. Nemusíte mít ani základní znalosti genetiky, přednáška je určena 
široké veřejnosti a bude vedena velmi srozumitelně pro každého. 
 
Seminář bude veden v anglickém jazyce s překladem do českého jazyka. 
 
Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity posluchárny tj. 56 míst 
 
Cena semináře:  
 člen KCHBO (2015) nečlen KCHBO 
oba dny 1.200 Kč 1.600 Kč 
jen sobota * 700 Kč 900 Kč 
* Vzhledem k náplni semináře není možné se zúčastnit jen neděle. 
 
Přihlášky a informace: Martina Hodková, tel. 737 909 606, e-mail: diandra@volny.cz. 

Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo: 210 039 5600 / 2010 u Fio banky, specifický symbol 1804 (jako 
variabilní symbol použijte Vaše telefonní číslo, které uveďte do přihlášky). 



Kdo je CA Sharp? 
Paní CA Sharp je zakládající členkou ASHGI a také prezidentkou této organizace. Paní Sharp je autorkou 
v oboru přírodních věd a mezinárodně uznávanou odbornicí na genetiku psů a dědičná onemocnění. Svoji 
publikační činnost zaměřuje právě na genetiku a dědičná onemocnění psů – původně se zaměřovala jen na 
australské ovčáky, ale postupem času došlo k rozšíření její práce i pro další veřejnost. Od roku 1993 
vydává cenami oceněný  časopis Double Helix Network News. Za článek „The Rising Storm“ obdržela 
od AKC Canine Health Foundation cenu Golden Paw Award. Její články pro laickou veřejnost jsou 
vydávány, přetiskovány a překládány v mnoha kynologických časopisech a novinách po celém světě. 
C.A. Sharp se pohybuje ve světě psů, nejčastěji mezi australskými ovčáky, od počátku sedmdesátých let 
minulého století. Do začátku devadesátých let se zabývala jejich chovem a vystavováním. Od roku 1976 
je členem ASCA a od roku 2005 i USASA. V roce 2007 obdržela od ASCA cenu za celoživotní dílo. 
V polovině osmdesátých let začala paní Sharp shromažďovat informace o dědičných onemocněních u 
australských ovčáků, tato data jsou nyní součástí archívu ASHGI. Tyto informace byly jejím 
prostřednictvím využívány jak v rámci různých výzkumných projektů, tak poskytováním konzultací a 
prováděním analýz rodokmenů z genetického hlediska pro chovatele a majitele australských ovčáků. 
V posledních letech tato činnost probíhá pod záštitou ASHGI. 
CA často pomáhá vědcům v oboru genetiky psů s projekty, které sahají od genetiky barev srsti přes 
oftalmologii až po neurologii. Své úsilí zaměřuje na šíření informací o těchto projektech, na vzdělávání 
lidí k tématům, která jsou předmětem takovýchto výzkumů, a podporuje sběr dat. 
 
Co je to ASHGI? 
Australian Shepherd Health and Genetics Institute byl koncipován a založen za účelem poskytování 
majitelům a chovatelům plemene přesné informace o zdravotních trendech u australských ovčáků. 
Zajišťuje aktuální informace nejen o vývoji a postupu příslušných veterinárních výzkumů v dědičných či 
pravděpodobně dědičných problémech a onemocněních. Poskytuje nástroje a informace pro chovatele a 
majitele k vyhledávání a hodnocení rodokmenů psů, aby mohli činit informovaná chovatelská rozhodnutí. 
ASHGI se snaží nabídnout přístup k vědeckým výzkumům a jejich výsledkům, které zvýší naše 
vědomosti o problémech a nemocích, jenž mohou negativně ovlivňovat zdraví a kvalitu našich společníků 
– australských ovčáků. ASHGI spolupracuje na mezinárodní úrovni s chovatelskými kluby, vědci a 
dalšími organizacemi zabývajícími se zdravím psů a zajišťuje tak chovatelům a majitelům místo, kde 
naleznou informace a rady, jak se případně aktivně zúčastnit právě probíhajících výzkumů. 
Více informací naleznete zde: http://www.ashgi.org 
 
 
 
Všeobecné informace 

• Vaše pejsky prosím nechte doma, seminář je určen jejich páníčkům a jistě by se tam celý den nudili. 
Vzhledem k místu konání platí zákaz vstupu pejsků do budovy/sálu. 
• Pokud by se akce z objektivních příčin (např. zásah vyšší moci apod.) nekonala, poplatky budou použity 
k uhrazení nákladů spojených s přípravou akce.  
• Změna programu vyhrazena. 
 
 
 

 


