PRACOVNÍ KNÍŽKA REFERÁT PRO KBO
Pracovní knížka psa loveckého plemene je příloha průkazu původu. U jedinců importovaných
do ČR, kteří prošli v zemi původu svodem (konfirmací), tvoří nedílnou součást dokumentů
spolu s pasem a zdravotními záznamy. V zemích, kde se stále aktivně udržuje tradice práce se
psy nejen formálně na papíře, je jednou z podmínek pro přijetí přihlášky na zkoušky nebo
soutěže. Pro majitele psa je pracovní knížka nepostradatelný dokument. Je vystavena pro
konkrétního psa a obsahuje veškeré identifikační údaje včetně originálního čísla zápisu,
tetování a/nebo čipu, chovatelské stanice a chovatele, obou rodičů včetně jejich čísel zápisů,
jména a adresy majitele, tedy veškeré údaje, které organizátoři zkoušek a soutěží potřebují k
přijetí přihlášky. Dostatečný počet stran rozdělený na zkoušky, soutěže a výstavy vystačí
psovi na celou jeho aktivní kariéru. Nepominutelná výhoda je, že majitel může psa předat
drezérovi, který se psem pracuje i několik sezón a který pro přihlašování na jednotlivé akce
má plnohodnotný doklad. Originál PP zůstává po celou dobu majiteli, takže nemůže bez jeho
vědomí dojít k převodu psa na jinou osobu. Nehrozí tedy zneužití, ztráta ani poškození
originálu PP.
V ČR dosavadní pokusy o zrovnoprávnění pracovní knížky jako oficiální přílohy ČMKU pro
lovecká plemena narazily na zaběhlý systém vystavování kartičky lovecké upotřebitelnosti
ČMMJ nebo jiného subjektu podle vyhlášky MZe. Pro jedince narozené v ČR pak ČMKJ
vystavuje k plně popsanému PP přílohu, která však neobsahuje potřebné údaje z PP a vůdce je
nucen na zkoušky vozit i originál PP již notně opotřebovaný. Pro účast na zahraniční akci
však může tato česká oficiální příloha znamenat nemalou komplikaci pokud pořadatel trvá na
pravidlech a vyžaduje pracovní knížku. Neúčast na zkoušce nebo soutěži pro nesplnění
požadavků daných propozicemi, tedy pro formální nedostatky je horší než neúspěch.
V roce 2011 sněm ČMKJ rozhodl, že Český pointer a setter klub může pracovní knížky
vystavovat a používat. Bohužel zatím ne jako oficiální dokument ČMKU-FCI. Majitelé psů
loveckých plemen, kteří se psy absolvují víc než jen svod, ZV a jednu výstavu potřebnou pro
chovnost tak mají možnost zapisovat výsledky zkoušek a výstav do pracovní knížky i v ČR.
Je však třeba mít na paměti, že ČMKJ pracovní knížku pro lovecká plemena respektuje pouze
v rámci klubů a pro opakované výstavy v případě plnění podmínek pro získání šampionátů
zápisy v pracovní knížce neakceptuje.
Pro účast na zkouškách je většinou v propozicích uváděn originál PP jako nutná příloha
přihlášky. Majiteli importovaného jedince pak nezbyde než originál PP nechat ověřit tak, aby
ověřená kopie měla hodnotu originálu a originál pečlivě uložit doma. To s klidným srdcem
může udělat jen ten, kdo si svého psa vodí vždycky na všech akcích sám.
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