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170 00 Praha 7 

 

 

věc: Žádost o předběžné vyjádření. 

 

 

 

Vážení přátelé, 

                        obracím se na Vás s prosbou o předběžné vyjádření ve věci dočasného 

paralelního chovu psů plemene  pražský krysařík ve dvou členských klubech  ČMKU. 

 

Důvody pro úvahu o tomto řešení jsou tyto: 

-ve snaze o naplnění  požadavků FCI k mezinárodnímu uznání nového plemene, kdy je třeba 

doložit  8 nepříbuzných linií , každá alespoň o 2 psech a 6 fenách do třetí generace taktéž 

nepříbuzných. Toto je velmi obtížný úkol. Je myslím řešitelný pouze při použití řízené liniové 

plemenitby ( tedy řízeného chovu) .  Tento způsob chovu ,ale omezuje některá práva a 

svobody chovatelů. Abychom se vyhnuli případným snahám o přerušení nastoupené cesty, 

soudním sporům  apod. , měl by tento chovatelský proces probíhat zásadně na bázi 

dobrovolnosti, neboť odhadovaná délka nutného řízeného chovu je 15 – 20 let. 

Je nemyslitelné , aby část klubu jela podle jednoho a druhá část podle jiného „jízdního řádu“ 

 

-v neposlední řadě je důvodem i to , že v průběhu liniové plemenitby budou vznikat jedinci 

plně naplňující standard plemene , ale (!) nebudou-li mít  typický znak své linie budou 

z chovu vyřazováni  a nebude je možno zařadit ani do linie jiné 

-taktéž jedinci bez  p.p. nově zařazení do tzv. registru  a nepatřící do žádné linie 

 

Považuji tedy za správné a demokratické nesnažit se chovatele nesouhlasící s řízeným 

chovem vytlačovat  do UCI  nebo dokonce do chovů bez p.p. , ale nabídnout dočasnou 

alternativu. 

Návrh řešení: Specializovaný stávající „Klub přátel psů pražských krysaříků“ v režimu řízený 

chov-liniová plemenitba. Část chovatelů nesouhlasících s tímto režimem chovu , jedinci 

vyřazení (ale vyhovující standardu) v režimu volného chovu pod jiným již existujícím 

klubem, samozřejmě za stejných bonitačních i chovných podmínek. 

Toto by řešila oficiální  smlouva mezi dvěma kluby (právnickými osobami) s dobou platnosti 

pouze po dobu platnosti  „řízeného chovu“ ve specializovaném klubu.  Přesněji řečeno do 

konce kalendářního roku , ve kterém se ukončí řízený chov ve specializovaném klubu. Od 

nového roku končí dle případné smlouvy oprávnění zastřešovat toto plemeno a chovatel se 

musí vrátit do specializovaného klubu (bez nutnosti platit znovu vstupní registrační poplatek). 

Toto řešení dává totiž šanci na klidný průběh procesu s perspektivou 15-20 let, bez ohrožení 

kontinuity při změnách složení výboru  klubu. 

Závěrem nutno sdělit, že právě probíhá klubové referendum o případném zavedení režimu 

řízeného chovu v našem klubu. Definitivní rozhodnutí padne až na členské schůzi v září 2006. 

Proto se jedná pouze o Vaše předběžné vyjádření , neboť musíme počítat s oběma variantami 

hlasování členů na členské schůzi a musíme mít pro oba případy připraveny návrhy změn 

stanov klubu. 

Definitivní žádost předsednictvu ČMKU bude případně doprovázena i návrhem právní 

smlouvy mezi dvěma kluby (práv. osobami) o dočasném zastřešení plemene pro část 

chovatelů , platná pouze po dobu aplikace řízeného chovu ve specializovaném, oficiálním 

klubu. 



Z tohoto důvodu nemůže být opatření precedens pro jiná plemena a jejich frakce požadující 

rozdělení stávajícího klubu či vznik nového klubu ,pokud již samostatný klub pro dané 

plemeno existuje . Dočasnost, podmíněná trváním režimu řízeného chovu ve specializovaném 

klubu, je zároveň argumentem těmto snahám. 

Předem děkuji za pochopení situace a děkuji za odpověď. 

 

 

                                                                           S pozdravem             

                                                                                                              člen klubu 

                                                                                                              Petr Macků MVDr. 
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