Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU
ze dne 7.11.2016 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích
Přítomni: Monika Truksová, Irena Šestáková, Eva Novotná
Program: Záležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy
1) RPK byl předložena PZŠ na vrh A Knírače velkého chovatelské stanice Rafanes pana Jiřího
Tomka.
Vzhledem k pochybení chovatele žádá Klub chovatelů kníračů v PP štěňat o zápis „jedinec není
odchován podle Zápisního řádu KCHK ČR 1927“ (pokud by štěně bylo vyvezeno, pak klub žádá
poznámku i v cizím jazyce – alespoň v němčině).
V případě tohoto vrhu se jedná o nechtěné krytí před uchovněním feny Aetna Černá zulu. Krycí pes
Ares Daches je v majetku chovatele pana Jiřího Tomka. Fena byla nakryta 6.4.2016 a 14.5.2016 byla
předvedena na bonitaci KCHK. Bonitace nebyla uznána platnou s ohledem na vyšší stupeň březosti
feny. (Fena splnila věkový limit, vyšetření HD A bylo doloženo).
Vrh sedmi štěňat se narodil dne 4.6.2016. P KCHK navrhlo provedení testu paternity a v případě
potvrzení krycího psa Ares Daches vydání průkazů původu s výše uvedeným dodatkem.
Test paternity krycího psa potvrdil.
RPK navrhuje v první řadě dokončit bonitaci feny Aetna Černá zulu. Po splnění, stejně jako KCHK,
doporučuje vydat PP štěňatům daného vrhu. Případný zápis „jedinec není odchován podle Zápisního
řádu KCHK ČR 1927“ v případě nesplnění bonitace může provést do PP jedině klub prostřednictvím
svého zástupce.
2) Podklady pro přeregistraci mezi chovné jedince
Plemenná kniha se občas potýká s problémem neúplných zápisů chovnosti a častým nedoložením
povinných zdravotních vyšetření.
RPK upozorňuje chovatelské kluby, že vše, co musí být zapsáno v PP potomků, musí být i součástí
podkladů pro přeregistraci (tj. zapsáno v PP uchovňovaného jedince):
-

datum a místo konání bonitace nebo uchovnění
výsledek bonitace nebo uchovnění (chovný/nechovný)
podpis posuzovatele nebo poradce chovu a razítko klubu
bonitační kód (je-li požadován)
výška, délka, hmotnost (jsou-li požadovány)
povinná zdravotní vyšetření
povinná výstavní hodnocení (jsou-li požadována)
povahový test (je-li požadován)

Jako optimální se jeví vytvoření klubového bonitačního razítka s příslušnými kolonkami pro záznam,
po vyplnění všech kolonek by nebyly nutné další zápisy a přispělo by to k přehlednosti.
RPK ještě upozorňuje na nutnost zápisu chovnosti do originálu všech PP, tedy i zahraničních (nikoliv
do příloh).
3) Žádanka o čísla zápisu, Přihláška k zápisu štěňat
Jednotlivá pracoviště PK v současnosti nevidí zájem chovatelských klubů o používání vzorové
žádanky a PZŠ pro všechna plemena. RPK však žádá všechny chovatelské kluby, aby u obou dokladů
neodkladně zkontrolovaly (a případně doplnily) tuto povinnou formulaci: „Potvrzuji, že jsem
chovatelem výše uvedených štěňat a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.“
Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

