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Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 
ze dne 11.11 2013, Maškova 3, Praha 8 

 

Přítomni: L. Křeček, I. Šestáková, E. Novotná 

Program:  Záležitosti běžného chodu pracovišť plemenné knihy 

 

E.Novotná 

a) s velkým zpožděním byly zaslány podklady pro vystavení PP vrhů G a H plemene 

Yorkshire terrier chovatelské stanice Lucky of Lukava paní Vidlákové. Vrhy byly narozeny 

14. 10. 2011 a 14. 12. 2012. O zápisová čísla bylo požádáno včas a bylo provedeno označení 

štěňat. Klub s vystavením souhlasí. 

V podkladech je však třeba doložit potvrzený krycí list od poradce chovu. 

 

RPK souhlasí s vystavením PP na uvedené vrhy po doplnění potvrzení KL a upozorňuje 

chovatelku dle zápisního řádu ČMKU článku X. bod 9. 

 

b) na základě usnesení P ČKS ze dne 22.10.2013 byla RPK požádána o posouzení otázky 

originálů tetovacích kontrolních pásků u chovatelů Ing. J. Novotného a Ing. J Pokorného 

plemene NO. 

RPK konstatuje, že předložené kontrolní pásky o tetování jsou dle předloženého seznamu 

vrhů pouze kopiemi. Razítko na páskách bylo nakopírováno. Byl předložen ověřený vzor 

přímo od daného veterináře.  

 

RPK se shodla, že dokud nebudou u uvedených vrhů předloženy originálně potvrzené tetovací 

kontrolní pásky od veterináře (s originálním razítkem a originálními podpisy), není možné PP 

na uvedené vrhy dotyčných chovatelů vystavit.  

 

c) od P ČMKU RPK dostala úkol, aby vypracovala seznam zkratek pro zápisy CHP do PP. 

Z důvodu omezeného počtu písmen při tisku PP jsou názvy takto upraveny. 

RPK předkládá zápis šamp. práce do PP takto:  

 

text do první generace v PP  text do další generace 

Champ.práce-agility   Ch.pr.Ag 

Champ.práce-lov. výkon Ch.pr.Lv 

Champ.práce-Field Trial Ch.pr.FT 

Champ.práce-obedience Ch.pr.Ob 

Champ.práce-pasení Ch.pr.Pa 

Champ.práce-všestr.výkon Ch.pr.Vv 

Champ.práce-záchr.psů   Ch.pr.Zp 

Champ.práce-dostihy Ch.pr.Do 

Champ.práce-coursing Ch.pr.Co 

 

Připomínka k šampionátu práce všestranný výcvik: 

- navrhujeme zvlášť pro šampionáty IPO, FH, NZŘ. (např. Champ.práce – IPO) 

- CACT jsou sice neoznačené, ale rozdílné pro IPO, FH, NZŘ, nelze je spojovat a 

kombinovat. 

 

Zápis provedl L. Křeček  

Zápis podléhá schválení P ČMKU 


