
OZNÁMENÍ O ZÁKAZU CHOVU CHS KINBERGER’S 

V lednu 2018 výbor obdržel informace o údajně nesprávně uvedených rodičích vrhu „O“ Kinberger’s. 

Pro očištění jména chovatelky a zabránění případným dalším spekulacím se výbor rozhodl pro test 

parentity daného vrhu ihned po očipování štěňat. Do zjištění výsledku nebudou PK předány podklady 

k vystavení PP štěňat. 

Paní R. Kinbergerová kontrolu vrhu s odběrem vzorků pro test parentity několikrát odložila a poté 

(5.3.2018) zaslala výboru klubu vysvětlení, které je uvedené níže. Plyne z něj, že štěňata z 

nechtěného krytí dosud neuchovněné feny byla vydávána paní R. Kinbergerovou za potomky rodičů z 

jiného krycího listu, kde fena nezabřezla. Hlášení o vrhu a žádanka o zápisová čísla u PK byly zaslány s 

nepravdivými údaji (rodiče, datum narození).  

Výbor navrhl vystavení PP štěňatům po douchovnění feny a potvrzení parentity, toto bylo členskou 

schůzí schváleno jednomyslně.  Doporučení členské schůze pro rozhodnutí výboru - kárný postih pro 

chovatelku v min. trvání 2 let byl rovněž jednomyslně schválen.  

Výbor klubu požádal ČMKU o zákaz chovu pod ch. st. KINBERGER‘S nebo jiné ve vlastnictví p. Renáty 

Kinbergerové a zákaz chovu i postoupení práva k chovu na všech zvířatech, psech i fenách, jejichž je 

p. Renáta Kinbergerová vlastník nebo spoluvlastník s okamžitou platností od schválení členskou a 

výborovou schůzí, tj. od 17. 3. 2018. 

Předsednictvo ČMKU (P ČMKU) žádost projednalo na zasedání 24. 3. 2018 s tímto výsledkem: 

Informace o nechtěném krytí a následném pokusu o zapsání vrhu na jiný rodičovský pár – P ČMKU 

souhlasí s návrhem klubu = pozastavení zápisu vrhů plemen welsh corgi na CHS KINBERGER‘S včetně 

zákazu chovu na chovných jedincích v majetku nebo spolumajetku chovatelky, a to na dobu 2 let od 

rozhodnutí členské schůze klubu, tj. do 16. 3. 2020. P ČMKU nemá námitky vůči vydání PP tomuto 

vrhu (genetické testy provedeny, parentita ověřena), pokud bude fena dodatečně řádně uchovněna a 

bude doložen platný podepsaný krycí list.  

O tomto rozhodnutí informovalo P ČMKU svou plemennou knihu. Výbor informoval paní R. 

Kinbergerovou a také majitele otce vrhu.  

Z tohoto rozhodnutí plyne, že pokud by byl jedinec v majetku nebo spolumajetku p. Kinbergerové 

použit v chovu před 16. 3. 2020, nebudou jeho potomkům vystaveny průkazy původu. 

Odkaz na zápis z členské schůze: 

http://www.corgiklub.eu/userFiles/zapisy-ze-schuzi-cs-a-vs/2018/zapis-z-vcs-17-3-2018-mitrov.pdf 

Odkaz na zápis z jednání P ČMKU: 

http://www.cmku.cz/data/dokumenty/1562-zapis-p-cmku-ze-dne-24.3.2018.pdf 
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Welsh corgi a kelpie klub CZ  
K rukám :  
Prezident – Marta Fugleevičová  
Správce plemenné knihy – Jitka Kubištová  
V Netvořicích 5. 3. 2018  
 
Věc: Podání vysvětlení k vrhu O – welsh corgi pembroke nar: 30. 12. 2017 
  
Vysvětlení podávám obsáhlejší, protože bez řádného vysvětlení by nebyl jasný důvod toho, jak jsem v 
této věci jednala. Při nahlášení porodu feny jsem tuto skutečnost neohlásila a použila již existující 
krycí list a potvrdila porod. Měla jsem nahlášena dvě krytí na mou chovatelskou stanici. Na fenu Elain 
Emotion Kinberger’s a Pems Passion. Shodou náhod ani jedna fena nezabřezla. Svou mladou fenu 
Lesson of love Kinbergers „Lolipop“ jsme měla od května 2017 u své kamarádky Lady Alexyové na 
Slovensku. Fenka tam byla jako dočasná kamarádka pro psa Fortuness Kiss Diamont For Academya 
Canis „ Diamont“, který byl dle smlouvy ve spolumajitelství jejím, a Lukasze Hartabuse z Polska, který 
jí psa přenechal do konce jeho života s tím, že ho občas použije pro své potřeby do chovu. Fena mu 
dělala společnost z toho důvodu, že pes nebyl v psychické pohodě a také nejedl, protože byl zvyklý na 
společnost fen. Lada Alexyová neměla žádná práva, co se týká použití psa jako chovného jedince. 
Moje fena se měla vrátit zpět domů kolem března 2018, kdy si Lada měla vzít jednu fenku z původně 
plánovaných krytí (v případě zabřeznutí) a já měla svou fenu začít vystavovat, a v květnu 2018 jsem ji 
chtěla uchovnit. Bohužel jsem začátkem prosince obdržela zprávu, že fena nějak tloustne a vypadá to 
na falešnou březost. Hned jsem jmenovanou požádala o vyšetření fenky u jejího veterináře. Za tři dny 
mi přišla zpráva, že fena je gravidní a neví se přesně jak dlouho. Fenu jsem si nechala přivézt a hned ji 
nechala vyšetřit u MVDr. Lázničky, který konstatoval, že fena je ve vysokém stupni těhotenství a 
injekce na ukončení gravidity již bohužel není možná. Za pět dnů fena porodila jedno štěně přirozeně 
a 5 štěňat císařem. Jedno štěně bylo mrtvé. Samozřejmě otázka proč jsem situaci neřešila nahlášením 
skutečného stavu a využila jsem již vystaveného krycího listu na jiné rodiče je správná. S lítostí 
konstatuji, že jsem dále jednala pod silným tlakem událostí…. Aby toho nebylo málo, tak se navíc 
moje původně přátelské vztahy s Lukaszem Hartabusem dostaly časem do naprostého záporu. 
Důvodem bylo krytí výše uvedeným psem (Diament) na fenu Kenosh Kinberger’s ve vlastnictví paní 
Ing. Elí Skovajsové na její chovatelskou stanici. Proto mi bylo jasné, že když oznámím, že jeho pes 
nakryl moji nechovnou fenu a budu po něm dle FCI chtít veškeré náklady s tímto spojené, tak si 
vykoleduji další velmi nepříjemné jednání s nejistým výsledkem, což jsem vzhledem k mému 
nedobrému zdravotnímu stavu vyhodnotila jako nepřijatelné. Byla jsem si vědoma toho, že na klubu 
se dostanu do nepříjemné situace s tím, že fena není chovná a – jak se později na základě jednání s p. 
Hartabusem potvrdilo - nejsem schopna dodat žádné podklady o otci štěňat. Proto jsem formálně 
narozená štěňata nahlásila na existující krycí list na jinou matku a otce s tím, že pokud p. Hartabus 
bude odpovídajícím způsobem spolupracovat, uvedu vše později do stanu odpovídajícího realitě. 
Štěňata bez PP jsem chovat nechtěla, abych za této již velmi špatné situace ještě navíc neporušila 
podle mého názoru závažným způsobem chovatelský řád WCC klubu. Štěňata měla domluvena nové 
majitele, kteří psy nemají na chov pouze jako mazlíčky. Píši to co se stalo detailně, protože se 
domnívám, že takto je více srozumitelné proč k mému zbrklému jednání došlo. Za daných okolností 
jsem dnes 5.3.2018 učinila zoufalí pokus o získání krve nebo DNA a oslovila jsem laboratoř Slovgen, 
kde jsme při krytí na Slovensku v dubnu 2017 nechávali dělat test na DM na což jsem mezitím 
zapomněla. Vedoucí této laboratoře paní Marcela Bieliková mi dnes 5. 3. 2018 potvrdila, že vzorek 
mají a není problém z něho udělat DNA. Další možností jak podložit pravost otce je odběr krve jeho 
dcery, která je v majetku rodiny Kubíčkových a mohou krev k porovnání poskytnout.  
Závěrem bych chtěla projevit upřímnou lítost, že můj zvolený postup nebyl správný, ale v danou 
chvíli, a při takovém tlaku se mi jevil jako formálně nejvíce schůdný.  
 
V Netvořicích dne 5. 3. 2018  
Renáta Kinbergerová 


