
Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU 

ze dne 24.9.2018 v Maškově ulici 3, Praze 8 – Kobylisích 

 

Přítomny:  Monika Truksová, Eva Novotná, Irena Šestáková 

Program:   Náležitosti  běžného chovu pracovišť  Plemenné knihy 

1) Zápis předků z NON-FCI organizací u neuznaných plemen –  doplnění k zápisu ze dne 

23.7.2018: RPK  navrhuje rozšíření  zápisu k jedinci z NON-FCI organizace na „Registered in 

the studbook not  recognized  by the FCI“. Tento zápis by byl proveden dle možností  

programu jednotlivých pracovišť  PK. 

2) Opožděné vrhy z KCHMPP u plemene  Americký stafordšírský teriér:  Osobní strážce – vrh C 

(nar. 1.12.2017, doručeno 12.7.2018), Terryrot – vrh H (nar.25.5.2018, doručeno 12.7.2018),  

Desperado Czech – vrh D (nar. 30.3.2018, doručeno 1.8.2018),  Ex Vallis Diaboli – vrh K  (nar. 

2.6.20108, doručeno 14.8.2018). Štěňata ze všech těchto vrhů byla načipována aniž by bylo 

požádáno o zápisová čísla.   RPK navrhuje doložit řádné zdůvodnění od chovatelů a vyjádření 

od klubu vč. návrhu řešení do budoucna. U vrhu C Osobní strážce a D Desperado Czech 

navrhuje RPK provedení testů parentity. 

3) Zpoždění   žádanky  Border collií vrhu  B  Dream of Ares:  klub má zájem na vydání PP,  

s chovatelkou však  bylo v době žádosti vedeno kárné řízení a nebyly splněny závazky 

chovatelky vůci BCCCZ.   RPK  navrhuje ověřit vyrovnání  závazků mezi chovatelkou a klubem, 

v případě vyrovnání přidělit čísla a PP vydat. 

4) Doručení PZŠ s potvrzeným  čipováním bez  přidělení zápisových čísel –  Aljašský malamut – 

vrh P Shamanrock.  Označení štěňat proběhlo v řádném termínu, potvrzeno na klubovém 

formuláři.   RPK navrhuje chovateli , aby zdůvodnil opomenutí žádanky a výboru KSP, aby 

zaslal k vrhu vyjádření. 

5) Cane Corso – vrh E chovatelské stanice Shigeru.  Vrh narozen dne 21.9.2017, o čísla požádáno 

ve věku čtyř měsíců, následně byl vrh načipován.  PZŠ  byla doručena  až o dalších pět měsíců 

později. RPK navrhuje, aby u takto výrazného zpoždění  - jak u zápisových čísel, tak  čipování, 

tak  i u samotného doručení PZŠ – byl u vrhu proveden test parentity. 

6) RPK  navrhuje, aby testy parentity  byly dokládány ke všem vrhům, u kterých je žádáno o 

zápisová čísla po dokončení třetího měsíce věku štěňat. 

7) Bílý švýcarský ovčák – předkové psa Surefire Obi Wan Kinobi.  V prvních vrzích po tomto psu 

nebyli uvedeni předkové (první vrh zapsán v roce 2006), později byl předkové doplněni.  Od 

doplnění předků psa Surefire Obi Wan Kinobi se tito předkové spárovali se všemi potomky, 

tedy i s těmi, kteří  generace původně zapsány neměli. PP všech dalších potomků se tedy 

neliší a pes  Surefire Obi-Wan Kinobi je vždy počítán jako první generace Zvláštního registru. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o psa narozeného v roce 2000, tedy o jedenáct let dříve než 

došlo k řádnému uznání plemene, a byl vždy počítán jako první generace ZRegu – tj. jeho 

uvedení předkové narození v předchozím století nebyli do generací započítáni – neshledává 

RPK důvod k řešení. 

 

Zápis provedla Monika Truksová 

Zápis podléhá schválení P ČMKU 



 


