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Vážení přátelé, 

                       , oslovuji Vás jako členy klubu sdružující příznivce psa pražského krysaříka. 

Klub stojí před vážnými rozhodnutími,která možná na dlouhou dobu ovlivní chov tohoto národního 

plemene. Vzhledem k tomu ,že okolo mnohého se chodí po špičkách a přešlapováním na místě se daleko 

nedostaneme. Dovolte mi, abych se pokusil některá témata alespoň nakousnout ,označit sporné body a tím 

dát podnět k zamyšlení a svobodnému rozhodnutí každého z vás. 

Blíží se termín výroční členské schůze (září 2006), na které budeme rozhodovat nejen o mnohých 

základních kamenech klubu ,tj. stanovách a řádech klubu, ale i o způsobu jakým budeme chovat. 

Témata jsou příliš obsáhlá a dalo by se popsat mnoho stránek. Omlouvám se tedy předem za neuspořádaný 

sloh a možné přeskakování v tématech. 

Velkou kapitolou je mezinárodní uznání pražského krysaříka  kynologickou organizací FCI. 

Tato snaha o mezinárodní uznání byla již jednou z důvodu jisté naivity a nepřipravenosti minulého vedení 

zamítnuta. Mezitím FCI  konečně vydalo podmínky nutné pro mezinárodní uznání nového plemene. 

Nejtěžší z podmínek je doložení minimálně osmi nepříbuzných linií ,kdy každá z nich bude tvořena alespoň 

dvěma psy a šesti fenami vzájemně nepříbuznými do třetí generace předků. 

Toto je opravdu obtížný úkol a mnoho plemen již uznaných by ho nebylo schopno splnit. 

Nyní rozbor situace: 

-co nám přinese mezinárodní uznání za výhody ? , není to jen prestižní záležitost? 

-jako národní plemeno máme svůj klub 

-jsme organizováni v ČMKU , plemenná kniha nám vystavuje rodokmeny 

-můžeme se účastnit všech českých výstav, soutěžit o tituly (mimo CACIB a res.CACIB) 

-jinak můžeme vystavovat i v cizině ( bez konkurence a rozhodčího s aprobací na plemeno) 

Tak nevím , mně to stačí, já více nepotřebuji. Vždyť i počty chovatelů vystavujících na našich špičkových 

výstavách nejsou moc vysoké. Často stejná jména ,stejné obličeje. Ke slovenským sousedům jezdí občas pár 

„nadšenců“, aby jako „sám voják v poli“ posbírali pár titulů. 

Možná snad „exportéři“ by si mohli říci o pár euro více za „mezinárodního krysaříka“. 

Závěrem k tomuto tématu nutno dodat, že existují asi i jiné cestičky k mezinárodnímu uznání , 

viz. zázračný přerod  „kanadsko-amerického bílého ovčáka“ na  „bílého švýcarského ovčáka“ a jeho uznání. 

Nebo z poslední doby dva rumunské „zázraky“ , ovčáčtí psi CARPATIN a MIORITIC. Tito jsou na 10 let 

prozatimně FCI uznáni a pokud „přežijí“ bude uznání definitivně. Že nesplňují oněch 8 linií jsem si jist (!) 

Nehledě k tomu ,že ani splnění podmínek nezaručuje uznání ,zvláště bude-li do té doby uznán moskevský 

toy-terier a to možná i ve varietě krátkosrstý (!) 

Odhaduji, že v budoucnosti FCI bude slučovat podobná zatím samostatná plemena a vytvářet z nich variety 

jednoho základního plemene. 

Je logické,že spadneme do kategorie „PINČ“ ,kde budou nejen malí hladkosrstí pinči, němečtí pinči, 

dobrmani, ale i knírači(hrubosrstá varieta) a možná i bichoni,opičí pinči a grifonci. A pak možná i my „toy-

pinčové“. Tak ať se alespoň ta varieta toy-pinče jmenuje PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK. 

V případě snahy o vytvoření oněch  požadovaných  8 nepříbuzných linií je opravdu nejkratší a možná i 

jedinou cestou liniová plemenitba pod režimem řízeného chovu. 

 

Toto je další téma: 

Liniová plemenitba je bezesporu progresivní metodou chovu zvířat, odzkoušená na hospodářských 

zvířatech. 

V chovu psů praktikovaná ojediněle (spíše laboratorní chovy), použití na celém plemeni  by  z genetického 

hlediska  bylo ojedinělé a unikátní. 

Pražský krysařík  splňuje minimální požadavky počtu jedinců a ročních odchovů, tak ,aby liniová 

plemenitba mohla být vůbec zahájena. 

Existuje ale několik problematických momentů: 

a)cílem bude pouze naplnění požadavků FCI ( 8 linií) 

-bude se jednat jen o formální naplnění rodokmenů nepříbuznými předky , bez stanovení typických znaků 

každé linie (každý kdo „proleze“bonitací je dobrý).  Mnohé linie se dostanou do genetické pasti a významně 

se upevní i vady,které sice nevyřadí z chovu, ale odsoudí do kategorie „VD“ nebo dokonce „D“. 

Ale za 12-15 let můžeme mít požadované linie a naději na uznání. 



 

b) cílem bude nejen naplnění požadavků FCI (8 linií) , ale zároveň snaha o ustálení požadovaných znaků 

(exteriérových i zdravotních) a potlačení nežádoucích znaků. 

-tato cesta je delší ,odhaduji tak 18-25 let , bude lemována „genetickým odpadem“ a mnoho linií se dostane 

do slepé uličky a skončí. 

-u hospodářských zvířat je odpověď na otázku “kam s nežádoucími jedinci „  jednoduchá ……. 

U psů je situace jiná a pro chovatele bude někdy opravdu těžké vysvětlovat  ….. 

 

Pokusím se v několika větách laicky popsat průběh liniové plemenitby a glosovat poznámkami, které 

naznačují, že není vše růžové. 

Liniová plemenitba je formou vzdálené příbuzenské plemenitby na zakladatele linie. 

Tím by měl být jedinec kvalitní exteriérem, povahou i zdravím, ale hlavně jedinec ,který má kvalitní 

genetickou výbavu,která byla ověřena kvalitou jeho potomků. Vyskytne-li se ale třeba jen u jednoho 

z potomků  vylučující vada dědičně založená (téměř všechny),dá se předpokládat že jedinec je nositelem 

vlohy pro tuto vadu. Tak se obávám , že téměř nemáme zakladatele linii. 

 

Tři etapy liniové plemenitby: 

1) Tvorba genealogických linií 

-určení zakladatele linie a následujících generací jeho synů, vnuků, pravnuků….. 

-je spíše administrativním rozdělením jedinců a jejich zařazení do linií 

-tato fáze tolik nebolí, chovatel je omezen ve výběru krycích psů na psy patřící do stejné linie jako fena (její        

otec). Až na vyjímky by se nemělo opakovat krytí stejným psem (i když se spojení osvědčilo) 

-je třeba využívat všechny chovné psy v linii (i ty VD a D) 

-opakujeme stejný systém dokud nebudeme mít alespoň 3 generace předků ve stejné linii 

2) Přechod na linie chovné 

-zaměřujeme se na typické znaky linie, které si určíme a ve kterých je linie výrazně nad průměrem populace 

-na tyto znaky pak provádíme selekci tak,že jedinec, který nebude mít typický znak linie bude z této linie 

(ale i z chovu) vyřazen 

-jedinec vyřazený z  linie nemůže být zařazen do linie jiné 

-tady už to bolí, budou se vyřazovat i jinak standardní jedinci 

3) Zušlechťování jedné linie druhou linií 

-po ustálení chovné linie mají jedinci podobné genetické založení (podobný genotyp) 

-vylepšujeme jednu linii druhou tak,že nedostatky jedné linie napravujeme přednostmi druhé a naopak 

-výrazně klesá koeficient příbuznosti ( k Fx =0 ) 

-zvyšuje se variabilita genů provázená zvýšením životaschopnosti jedinců (heterozní efekt kříženců) 

To je pro hrubou orientaci. 

Problémem je: 

-jak zajistit pokračování stejného režimu a řízení chovu po cca. 20 let(mnozí z nás se nedožijí!) 

-kam s vyřazenými jedinci ,kteří odpovídají standardu? 

-můžeme se vždy spolehnout na pravost původu potomstva? 

-jak dlouhodobě bránit chovateli, aby se nesnažil u svých odchovů vylepšovat nedostatky,které                          

  se budou upevňovat současně se znaky linie ,ale které je budou na výstavách dlouhodobě řadit  

  do kategorie „VD“ 

Je jistě mnoho dalších otázek ve světle doby, kdy by většina chovatelů měla mít živnostenský list, kdy se 

stáváme de facto podnikateli  konkurujícími si na společném trhu, kdy za odchovy odpovídá chovatel a pes 

je právně chápán jako věc. 

Vše by mělo být na základě dobrovolnosti. Já sám principy liniové plemenitby ve své chovatelské stanici již 

delší dobu používám a to dobrovolně. 

Rozhodnutí je na každém z nás, na nás všech. Dovolil jsem si uspořádat malé referendum o některých 

zásadních otázkách. Bylo by myslím vhodné zjistit názor celého členstva a ne jenom  jeho aktivnější osminy 

,která se dostavuje na schůzi. 

Vyplňte prosím přiložený korespondenční lístek,zakroužkujte zvolenou odpověď, podepište se a pošlete. 

Výsledky předám redakci zpravodaje a správci w.w.w.stránek a originály korespondenčních lístků předám 

předsedovi revizní komise. 

 



 

Přikládám přihlášku na klubovou výstavu pražských krysaříků 12.8.2006 v Kladně. 

Klubová  i  speciální výstava  by měly patřit mezi vrcholné akce plemene, doufám tedy,že se zúčastníte 

v hojném počtu a předvedete divákům kvalitní zvířata ve všech barevných rázech. 

 

Připomínám:   I.uzávěrka - 30.6.2006                                                           

                       II. uzávěrka – 10.7.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Toto je má soukromá aktivita snažící se o projasnění problémů, které je nutno řešit. 

        Do členské schůze se pravděpodobně pokusím Vám ještě předložit návrh stanov klubu s ohledem na  

        výsledek „mini-referenda“. 

 

 

 

                                                           S pozdravem  

                                                                                             Petr Macků  /ch.s. z Etaru/ 

                                                                                  

                                                                                                macku.petr@quick.cz       

                                                                                        

 

 


