Jak se úspěšně poprat s vyplněním průkazu původu
Na začátek několik obecných doporučení:
1) Nenechávejte vyplnění na poslední chvíli, rodokmen musíte poslat nejpozději do měsíce od
narození vrhu k registraci! Zadní stranu s rodokmenem můžete klidně vyplnit už po narození
mláďat, jednotlivé sourozence na přední stranu doplníte později.
2) Vyberte si správný formulář – pokud budete používat české názvy, použijte český formulář,
pokud vám lépe „sednou“ názvy variet a barev mezinárodní, vyplňte je do anglického
formuláře, bude to vypadat lépe než „zbarvení: russian dove s berkšírskou kresbou“.
3) Vyplňujte raději do prázdného formuláře, nejvíc chyb vznikne tím, že zapomenete umazat
původní údaje (pak se stane, že po dvou béžových rodičích máte ruského modrého potomka
nebo že jako chovatel je uveden někdo úplně jiný, než kdo potkana odchoval).
4) Zkontrolujte si, že rodiče vrhu jsou uvedeni v databázi zvířat (tzv. „Elza“), sedí registrační čísla
a také data narození (ať to např. nevypadá, že kryjete příliš mladé zvíře).
5) Než formulář odešlete na potkanivrhy@rodent.cz, pročtěte si ho ještě jednou a zkontrolujte,
že je všechno tak, jak má být. Vyhnete se tak zbytečnému vracení a opravám.
TIP: Vezměte si k ruce Standard zbarvení a variet, v něm si můžete v případě nejistoty ověřit
správné názvy variet či zbarvení a to jak národní tak mezinárodní variantu.
PŘEDNÍ STRANA
-

-

chovatel je ten, kdo vrh odchoval (tedy vy), majitel je ten, kdo potkana vlastní
u sourozenců by měly být kompletní informace, tedy pohlaví, varieta, zbarvení a kresba
(sourozenci se na přední straně ponechávají všichni, i když pak vyplňujete PP jednotlivým
zvířatům, nikoho neumazávejte)
pro pohlaví se používají zkratky M (samec) a F (samice), případně lze jména rozlišit barevně
pro některé variety se dají také použít zkratky (D pro dumbo, S pro standard, R pro rex,
Vv pro velvetýn, F pro fuzz, DR pro dvojitého rexe)

ZADNÍ STRANA
-

do variety patří stavba těla a typ srsti, nic jiného (např. různooký je barevný efekt, nikoliv
varieta, divoký potkan není typ stavby těla i když se trochu liší atd.)
varietu těla a srsti lze oddělit čárkou, ale není to potřeba
do zbarvení patří barva, barevný efekt a bílá kresba, obvykle se v češtině uvádí ve tvaru
„barevný efekt a barva s bílou kresbou“ (viz příklady dále)
v kolonce „datum narození“ vyplňte datum ve formátu DD.MM.RRRR, takže např.
„25.05.2018“ a nikoliv 25/05/2018, 25-05-2018, 25. května 2018 atd.

Kolonka „registrační číslo/chovnost“:
-

-

-

patří sem registrační číslo zvířete (pokud je registrované) a také udělený stupeň chovnosti,
píše se ve formátu „P123/45 chovný I“, „P123/45 chovná II“ nebo „P123/45 s výhradou“ (na
rozdíl od databáze Elza, kde je ze systémových důvodů nutné psát mezi P a číslem mezeru)
kolonku „registrační číslo/chovnost“ mají první 3 generace a u všech se musí vyplnit (někdy
se stane, že někdo vyplní jen registrační čísla bez chovnosti nebo uvede registrační čísla jen
k rodičům vrhu)
pokud zvíře nebylo registrované, uveďte do kolonky pomlčku „-„nebo „x“, aby bylo vidět, že
nemá registraci a nevypadalo to, jako že jste ji zapomněli doplnit

Kolonka „Jméno potkana“:
-

uveďte celé jméno potkana (tj. jméno včetně názvu CHS), ale nezapomeňte za něj dopsat
také tituly, které případně získal
používají se zkratky CH (šampion), ICH (interšampion), GCH (grandšampion), SCH
(superšampion), ZPCH (zasloužilý potkan českého chovu) nebo CV (celostátní vítěz)
zkratka se od jména potkana odděluje čárkou (např. „Mumínek z Miláčkova, ZPCH“)

Kolonka „Chovatel/majitel“:
-

-

patří sem jméno chovatele (tj. od koho zvíře je) a jméno majitele (čí to zvíře je)
jména se oddělují lomítkem
pokud je chovatel a majitel stejná osoba, stačí ho uvést jednou
pokud chovatele nebo majitele neznáte, místo jeho jména napište pomlčku
když je zvíře importované, je dobré za jménem chovatele uvést do závorky zemi původu,
ideálně ve tvaru mezinárodní poznávací značky nebo případně zkratkou, např. „Jules Verne
(F)“, „H. G. Wells (GB)“, „Sergej Ljukaněnko (Rus.)“, „Karl May (Něm.)“.
pokud původního chovatele neznáme a je zvíře ze zahraničí, lze uvést do kolonky slovo
import spolu se zemí původu, např. „import (NL)“, „import (Fin.)“

Psaní barev, barevných efektů a bílých kreseb v češtině
-

-

-

pro psaní českých názvů se nebojte používat správné tvary a pády, např. samec je „černý“,
samice „černá“, píše se, že jsou „s kresbou“ nebo „bez kresby“
vždycky byste měli v celém rodokmenu zachovávat stejný způsob zápisu
ideální zápis celého zbarvení je „barevný efekt a barva s bílou kresbou“, případně lze bílou
kresbu od barvy a efektu oddělit čárkou
barevný efekt pište k barvě, buď před barvu – např. „obláčková ruská modrá“, „postříbřený
černý“, „mramorovaný mink“, „různooký plavý“, případně za ni – např. „černá husky“, „plavý
různooký“ atp.
stínování se uvádí před barvou, např. „červenooká siamská s ruskými modrými znaky“,
„černooká siamská kuní bez kresby“ atd.
pokud potřebujete zkrátit zápis (stává se zejména u kolonek ve 4. generaci), snažte se použít
smysluplné zkratky, které pochopí i ostatní, např. „am.“ pro slovo americký, „rus.“nebo „r.“
pro ruskou, „m.“ pro modrou (nikoliv pro minka!), bez kresby lze zkrátit jako „bez kr.“ i „b.
k.“, znaky jako „zn.“, berkšírskou kresbu jako „berk.“, u stínovaných zbarvení zase panuje
konvence, že pokud se uvádí bez barvy očí, jsou myšleny červenooké, např. „siamský s r. m.
znaky“ = „červenooký siamský s ruskými modrými znaky“, „kuní s irskou kresbou“ =
„červenooký kuní s irskou kresbou“
zvláštností zejména cizích rodokmenů je barva „diluted“ a kresba „mismarked“, oboje
znamená, že si někdo nebyl barvou či kresbou jistý a nebylo ji možné zařadit pod obvyklé
pojmy, v češtině stačí u obojího použít termín „nestandardní“ či „nest.“

Pokud si nebudete jistí, jak něco v rodokmenu zapsat, můžete se obrátit na poradce chovu – tj.
posuzovatele. Všichni rádi pomůžou a poradí.

