Zápis ze zasedání RPK ze dne 6.12.2021 v Praze 8, Maškově ulici
Přítomny: Monika Truksová, Bc. Hana Skřivánková, Zuzana Velichová
1) Číselná řada pro rok 2021 bude uzavřena v pátek dne 11.2.2022 a poté bude otevřena číselná
řada pro vrhy narozené v roce 2022. Prvním pracovním dnem je pondělí 14.2.2022.
2) Australský ovčák: vrh I Briarga Crew, narozený dne 28.5.2021. Otcem vrhu je pes
Casselcreek Long Time Coming (CKC FJ768924, nar. 27.5.2018), vyexportovaný ve věku čtyř
měsíců do Německa na spolumajitelky Nadine Eisenreich a Melanie Mostl. Krytí uvedeným
psem proběhlo dne 30.3.2021 v Německu, KL je podepsán paní Nadine Eisenreich.Pes není
v Německu zapsán ani uchovněn. Plemenné knize nebyl doložen PP ze země původu,
doložena byla registrace kanadského psa v AKC a registrační certifikát, v němž je jako
majitelka uvedena kanadská chovatelka psa. (Dle sdělení AKC pes nebyl nikdy přímo
registrován na chovatelku Theresu Casselman. Uvedení vlastníci mají být Nadine Eisenreich a
Melanie Mostl s německou adresou.)
Co se týče chovnosti: ČMKU byla doložen rakouská chovnost (Zuchtzulassungurkunde
z 29.7.2021, k uchovnění v Rakousku došlo dva měsíce po narození českého vrhu). Export do
Rakouska nebyl vystaven.
Plemenné knize byly rovněž předloženy dva upravené kanadské registrační certifikáty – oba
se stejným datem (majitelky se liší), ani jeden z těchto certifikátů neodpovídá registraci,
kterou poskytl CKC .
Vzhledem k tomu, že k otci vrhu byly opakovaně dokládány pozměněné doklady CKC i AKC,
nikoliv však požadovaný PP ze země původu psa, zápis VDH a německá chovnost, doporučuje
RPK pozastavit zápis vrhu Briarga Crew do okamžiku doložení požadovaného.
3) Vrh Border kolií I Draco Bohemia narozený dne 25.11.2020. Vrh byl klubu nahlášen, bylo
požádáno i o zápisová čísla. Další dokumentace byla plemenné knize doručena až rok po
narození vrhu. Chovatelský klub vydání PP podpořil , ovšem až po dodání testů parentity a
vyrovnání finančního postihu. Obě podmínky klubu jsou splněny, RPK doporučuje po dodání
testů parentity PP vydat.
4) Hovawart - zpochybnění otcovství vrhu B Cora Star. Chovatelské kolegium klubu bylo
obeznámeno s průběhem krytí z pohledu majitele psa i chovatelky. Vzhledem k nemožnosti
posouzení, zda k nakrytí skutečně došlo, nařídil klub provedení testů paternity. V tuto chvíli
má plemenná kniha k dispozici testy parentity celého vrhu, u všech štěňat je potvrzen
uvedený krycí pes. PP tedy mohou být vydány.
5)

Labradorský retriever: vrh C Sidův dvůr narozený dne 8.3.2021. O zápisová čísla nebylo
požádáno, PZŠ s vypsanými čipovými čísly a bez potvrzení veterinárního lékaře byla
plemenné knize doručena po pátém měsíci věku štěňat. RPK požaduje doložení veterinárního
potvrzení o aplikaci uvedených čipů, doložení testů parentity k celému vrhu a rovněž i
vyjádření chovatelského klubu.

6) Maďarský ohař krátkosrstý: vrh K Artemis Morávia, narozený dne 26.5.2021. Chovatelská
dokumentace je doložen kompletně, vrh je však čipován ve Slovenské republice, kam byl vrh

ve věku čtyř týdnů předán do péče majitelům dalšího odchovu chovatelky. Chovatelka tento
krok učinila z vážných důvodů a odchov v průběhu doby třikráte navštívila. Štěňata byla na
Slovensku v péči veterinárního lékaře, byla tam vyšetřena i označena čipováním. Vysvětlení
chovatelky má RPK k dispozici - překročení řádů a předpisů si v danou chvíli dle vlastních slov
neuvědomila. RPK k danému vrhu, resp. nenahlášenému převozu vrhu do zahraničí, požádá o
vyjádření chovatelský klub.
7) Sedmihradský honič: žádost o zápis importu psa Tokaj-hegyaljai Garabonciás Zeke „Rak“.
Majitel importovaného jedince pan Jan Beneš je zároveň i majitelem jeho otce - pes Attilio od
Moubínského Zámečku (ČLP/SEH/205) dosud nebyl v ČR uchovněn a do Maďarska nebyl
vyvezen. RPK doporučuje pozastavit zápis importu a vyžádat vysvětlení od MEOE jak mohl
být zapsán vrh po neuchovněném českém psu. Rovněž doporučujeme vyžádat objasnění od
majitele obou psů, neuchovněného otce i jeho importovaného syna.
8) Slovenský hrubosrstý ohař: Dunaj z Prandorfa - import ze Slovenské republiky. U otce
importovaného jedince není záznam chovnosti. RPK požádá SKJ o objasnění (jedná se o vrh
z roku 2020).
9) Bulteriér: inseminace dlouhodobě zamraženým spermatem, vrhy U Solo Magnifica a B
Cincherocan. RPK velmi pečlivě prověřila metodiku inseminace, jakož i řády a směrnice
k inseminaci se vztahující, a doporučuje oba vrhy k vydání PP.
10) Jagdteriéři: vrhy E a F od Hradu Pernštejna. U otce vrhu (zahraniční krytí) se nepodařilo
získat potvrzení o chovnosti. PP nebyly vystaveny. V případě zájmu klubu je možno požádat o
zařazení do Pomocného registru. Chovatelský klub si v tomto případě vyžádá na ČMKU dva
posudkové listy na hodnocení psa v návaznosti na Zápisní řád ČMKU (Pomocný registr).
11) Dalmatin: vrh I chovatelské stanice Dalmadami. Paní Mgr. Dagmar Coubalová pověřila paní
Mgr. Kateřinu Nikolič vyřízením chovatelské dokumentace k vrhu I Dalmadami. Matka vrhu
je zapsána v Bělorusku a je vyvezena do Srbska na jméno paní Nikolič. Doklad o zápisu feny
v Srbsku není doložen. Doložen je krycí list vydaný KSS a smlouva o prodeji feny Laguna Dios
Dreams Comes True paní Mgr. Dagmar Coubalové. Fena měla být umístěna v Srbsku, vrh se
však narodil v Čechách. Majitelka chovatelské stanice zplnomocnila vyřízením formalit první
majitelku feny paní Kateřinu Nikolič. Klub nebyl dopředu o převodu březí feny informován .
Se zápisem vrhu I Dalmadami nesouhlasí. RPK bere na vědomí stanovisko klubu, které je
v souladu se Zápisním řádem ČMKU.

Zápis provedla Monika Truksová
Zápis podléhá schválení P ČMKU

