
Zápis  ze zasedání RPK ze dne 10.3.2020 v Praze 8, Maškově ulici 

Přítomny:  Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Zuzana Velichová 

 

1) Německý špic střední bílý - nechtěné krytí.  Dílčí poradkyně chovu z pověření  Kontrolní  

komise Klubu chovatelů špiců žádá plemennou knihu o pomoc v případě nechtěného  krytí  u 

středních bílých špiců. Výbor klubu je se situací obeznámen, vzhledem ke své  rezignaci  však 

již žádost podat nemůže. 

Fena  Franceska První sněženka (CMKU/NS/17071/20, narozena 12.01.2020, dosud 

neuchovněna),  v prosinci  projevila nečekané známky březosti, kterou veterinární lékař  záhy 

potvrdil.  Pravděpodobným otcem štěňat  se nabízel otec Francesky Artuš První sněženka 

(CMKU/NS/10659/10).  Chovatelka paní Jana Drbalová  o potvrzeném nechtěném nakrytí 

obratem informovala chovatelský klub. Celé situace velmi lituje zejména z důvodu, že svoji 

odchovanou fenku zatížila předčasnou březostí. 

Dne 13.1.2021 fena porodila 3 zdravá štěňata bílých špiců. Poradkyně chovu z pověření KK 

KCHŠ žádá o  pomoc  a umožnění zápisu do PK ČMKU, jelikož se jedná  o početně  velmi 

ohrožený ráz.  Chovatelka je připravena provést testy parentity a v nejbližším možném 

termínu absolvovat dodatečné uchovnění.   Fena Franceska je jedinou fenou z posledního 

vrhu importované německé feny Scarlett am Jungfernbach a  Artuše První sněženka.  

RPK navrhuje – s ohledem na  závažný   úbytek  chovných jedinců a  žádost chovatelského 

klubu , vydat danému vrhu PP s omezenou registrací  dle  Směrnice FCI z 1.11.2019. 

Podmínkou pro vydání  PP s omezenou registrací je doložení testů parentity a uchovnění 

feny.  Porušením řádů se bude zabývat zastřešující klub  jakmile to situace dovolí. 

 

2) Středoasijský pastevecký pes – zahraniční krytí feny   Avara (P Reg/SAO/270/16/14/16). 

Chovatel  pan Jiří Vařejčko (CHS Zlatá louka)  zvolil zahraniční krytí maďarským psem 

importovaným na Slovensko.  Chovný pes Azeri  Harcos T’Midislande Unique (SPKP 8952, 

MET.Kájuh./00159/19) byl zapsán v řádném registru,  na základě toho byl vystaven krycí list a 

chovatel v dobré víře nakryl.  Při zápisu otce  vrhu do plemenné knihy ČMKU bylo zjištěno 

pochybení zahraniční plemenné knihy, pes je třetí generací  registru, předci z Turkmenistánu 

neměli být započítáni.  RPK navrhuje P ČMKU umožnit vydání PP vzhledem k tomu, že  

navržená úprava Zápisního řádu ČMKU  upouští  od zákazu spojování registrů u plemen 

uznaných FCI.   FCI tuto podmínku nestanoví. 

 

3) Irský setr – vrh G CHS  Mahagony Paw, narozen dne 2.4.2020. O zápisová čísla pro uvedený 

vrh chovatelka požádala obratem   dne 15.4.2020. Odeslání samotné PZŠ chovatelka  paní  

Romana Kšírová pozdržela kvůli  očekávanému vystavení šampionátu a složení zkoušky psa až 

do sedmého měsíce věku štěňat.   RPK doporučuje vyžádat stanovisko zastřešujícího 

chovatelského klubu, které dosud není k dispozici. 

 

4) Knírač malý – vrh A  CHS Absolute Free.  Chovatelka paní Jana Šebestová nakryla zapůjčenou 

španělskou fenu  Daydreaming de Marlango (LOE/2369135) španělským psem Greinton de 

Lordship’s. Jedná se o jedince narozeného dne 20.8.2017, jemuž  byl vydán  6.2.2018  

Exportní PP do České republiky na jméno paní Eleny Tsytovich.  Žádost o zápis importu byla 



na PK č. 2 doručena  až o dva a půl roku později, pes byl zapsán  pod číslem 

CMKU/KM/12478/20  dne 10.9.2020. Pes nebyl v České republice přeregistrován mezi 

chovné jedince. Chovatelka  paní Šebestová k vrhu dodala kopii  španělského rodokmenu 

vydaného RSCE dne 21.10.2020. Podle této kopie je  nyní majitelem  psa jeho španělský 

chovatel pan  Luis Llin Talavera.  Pes z České republiky  do Španělska vyexportován nebyl.   

K dispozici jsou  totiž dva rodokmeny téhož jedince – exportní rodokmen vystavený RSCE dne 

6.2.2018  (pes s tímto průkazem původu byl zapsán dne 10.9.2020 do Plemenné knihy ČKS)  a  

pak je zde doložena kopie průkazu původu vydaného RSCE  dne 21.10.2020, podle něhož je 

pes zapsán jako ruský re-import (zápisové číslo RKF 5279903) na chovatele pana Talaveru.  

RPK doporučuje prověření zápisů v zahraničních plemenných knihách bez předchozího 

exportu z České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla Monika Truksová 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU 

 

 

 

 

 

 

 

 


