Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ČMKU ze dne 20.9.2019 v Maškově 3, Praze 8 – Kobylisích

Přítomny: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Irena Šestáková

Program: Náležitosti běžného chodu pracovišť Plemenné knihy

1) Žádost o změnu jména feny Českého fouska Atra z Lišanských luk a hájů (ČLP/CF/64088,
nar. 29.4.2018). Majitelka žádá změnu jména na Afra – tak, jak bylo původně zamýšleno. RPK
provedení změny jména nedoporučuje s ohledem na časovou prodlevu a také na to, že fena
již byla účastna kynologických akcí pod zapsaným jménem Atra.
2) Miniaturní bulteriér - chovatelská stanice Big Mini vrh F – 23.3.2019 narozena dvě štěňata.
Do tří měsíců věku nebylo požádáno o zápisové čísla. RPK standardně požaduje doložení
testů parentity.
3) Přihláška k zápisu štěňat Německých ovčáků chovatelské stanice Damastro. Vrh je narozen
dne 29.5.2019 ze spojení Eiko v.d. Magie a Wanta Damastro Dombai. Název chovatelské
stanice Damastro byl zrušen usnesením Předsednictva ČMKU dne 13.3.2014. Průkazy původu
nelze vydat zrušené chovatelské stanici.
4) Knírač velký P+S. U vrhu F v chovatelské stanice Ve-Fi byla zjištěna záměna tetovacích čísel
u fen Felissa (tetování 7673, vyvezena na Slovensko) a Fellon (tetování 7674, zůstává v ČR).
Došlo buď k chybě veterináře nebo záměně fen. Slovenská fena má splněné zkoušky, výstavy
i titul Junior Šampion SK. Po vyholení ucha se zjistilo, že má natetováno číslo 7674 a nikoliv
7673, které má uvedeno v PP. Majitel dodatečně nechal fenu i načipovat. Číslo české feny
Fellon se majiteli zatím ukazuje jako nečitelné. RPK navrhuje provést úřední opravu
tetovacích čísel.
5) Možnost neuvádění druhu srsti v průkazech původu plemen s jediným typ srsti. RPK
předkládá návrh této možnosti kvůli nejednoznačným překladům. V zahraničních PP se typ
srsti v drtivé většině uvádí pouze u plemen s vícero druhy srsti. Při porovnání standardů ze
země původu a přeložených standardů z češtiny a jazyků FCI se ukázalo, že prostý překlad
může být i zavádějící a že se pro označení jedné srsti používá vícero výrazů. Proto PK č. 1
s ohledem na připravované dvoujazyčné PP navrhla možnost neuvádění jediného druhu srsti.
(V případě nestandardní srsti by zápis nechyběl.)
6) Maltézský psík – vrh z nechtěného krytí. Fenka Daisy Antree Bohemia (narozená
24.11.2008), které neprojevovala známky březosti, porodila dne 28.12.2018 jediné štěně.
Chovatelka nechala fenku (matku vrhu) vyšetřit a vystavit potvrzení o dobrém zdravotním
stavu. Poté žádala o zápis štěněte, což oba chovatelské kluby odmítly. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem (věk matky a nezaštítění klubem) RPK vydání PP nenavrhuje.

7) Bostonský teriér – krytí jedné feny dvěma psy. Fena Popelka Nova Fanfara
(BOS/3661/18/19), zapůjčena do chovatelské stanice Robi-box. K prvnímu spojení se psem
Jerry z Rodné Měndy (ČMKU/BOS/3545/17/18) došlo dne 21.4.2019 a 22.4.2019. V den
druhého krytí byla fenka překryta ještě druhým psem: Falco Valdis de Roll
(ČMKU/BOS/3166/16/18). Chovatelka dodala vyplněný krycí list ze spojení se psem Falco
Valdis de Roll. Došlo k dvojímu porušení zápisního řádu. Chovatelka byla plemennou knihou
informována o porušení i o nutnosti doložení testu parentity pro jednočlenný vrh. Štěně se
narodilo dne 20.6.2019, zápisové číslo bylo přiděleno. Dne 23.8.2019 byl vydán výsledek
testu parentity fenky Amálky Robi-box, který potvrdil rodiče Falco Valdis de Roll a Popelka
Nova Fanfara. RPK, nyní po doručení testu parentity, vydání PP doporučuje. Řešit porušení
zápisního řádu je v kompetenci chovatelského klubu.
8) Pudl Leo Aveva Mamomimi (CMKU/P/20659/18) – přečipování. Chovatelka doručila žádost
za majitelku paní Schullerovou, která nechala nově načipovat svého stříbrného pudla. V PP je
potvrzeno přečipování a identifikace psa podle tetovacího čísla 20659. Toto číslo je ovšem
číslo zápisové, tetují se pouze poslední čtyři čísla. Podle všech dokladů byl vrh pouze
načipován – toto je potvrzeno veterinárním lékařem, který vrh označil; kontrolorkou vrhu,
která vrh přejímala; závěrem je označení vrhu pouze čipováním stvrzeno i chovatelkou na
přihlášce k zápisu štěňat. RPK navrhuje provést záznam nového čipu pouze za předpokladu,
že bude dodáno řádné potvrzení veterinárního lékaře, který psa natetoval. V případě, že
potvrzení dodáno nebude, řešit případ dále.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

