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Vážení přátelé,  
 
  Úvodem chceme především pochválit a poděkovat všem chovatelům v České republice a 
Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK) za tu fantastickou práci, co vynakládají na 
znovuzrození rasy pražský krysařík.  
 
   Krysaříci jsou teď rozšířeni po celém světě a proto narůstá potřeba mezinárodní spolupráce. 
Snažili jsme se navázat dobré kontakty s klubem v České republice již od doby, kdy Švédský 
klub pražských krysaříků (SPKK) zahájil ve Švédsku svoji činnost. Naše nejhlavnější přání 
bylo výměna informací a statistických údajů. Několikrát jsme zaslali dopis a mail 
předsednictvu, ale bohužel jsme nedostali ty odpovědi, které jsme si přáli a očekávali. 
 
   V červnu 2010 nás KPPPK pozval na zasedání v Řásné, kde se měla projednávat 
mezinárodní spolupráce, problémy s chovem a žádost k FCI. Od nás ze Švédska byli vyslány 
tři zástupkyně, z nichž jedna fungovala jako překladatelka.   
 
   Musíme zpětně bohužel konstatovat, že podle našich měřítek nebylo toto zasedání 
dostatečně profesionálně zorganizováno a myslíme si, že se jednalo hlavně o zastrašovací 
propagandu, kde cílem bylo přimět zúčastněné, aby založili novou organizaci IAPK v 
souvislosti s podáním žádosti o uznání prostřednictvím ČMKU k FCI. Listina kolovala mezi 
zúčastněnými a jeden reprezentant z každé země se podepsal, čímž se mělo doložit v kolika 
zemích je pražský krysařík zastoupen. 
 
   Asi jeden měsíc po tomto zasedání v Řásné jsme k našemu velikému překvapení dostali 
zápis z jednání, kde se prohlašovalo, že jsme tímto schválili stanovy asociace a pak 
odhlasovali složení prozatímního představenstva. To se však nikdy neuskutečnilo. Kromě 
toho stanovy, které nově založená organizace IAPK používá, neopovídají stanovám, které my 
jako plemenný klub začleněný u FCI máme používat, což jsme se také několikrát snažili 
vysvětlit českému představenstvu. Je zbytečné zakládat mezinárodní organizaci se stanovami, 
které znemožňují mezinárodní členství. Navíc jsme se dodatečně dozvěděli, že založení nové 
asociace a celé zasedání, které proběhlo v Řásné nebylo předem projednáváno a známo u 
celého výboru KPPPK, ale byl to jen privátní projekt zaštiťovaný klubem. My samozřejmě 
podporujeme mezinárodní spolupráci, ale nemůžeme podporovat něco, co bylo založeno na 
nesprávných základech. 
 
   Nedávno jsme se rovněž dozvěděli, že někdo z vedení KPPPK si připsal ke svým zásluhám 
uznáním krysaříka ve Finsku. Toto je však již rok stará skutečnost a nemá co dělat s KPPPK. 
Je to jen a pouze výsledek spolupráce subjektů u Severského kynologického klubu (NKU). 
Několik málo členů výboru zneužívá dobré jméno KPPPK a tím bohužel ničí důvěryhodnost v 
tom, co by mohla být dobrá spolupráce.  
 
   Byli jsme přesvědčeni, že u členů výboru klubu existuje veliká znalost tohoto národního 
plemene a jeho chovu a měli jsme pro to veliký respekt, ale teď se nám jeví, že nynější 
členové mají bohužel velké nedostatky ve svých znalostech a to jak týkajících se řízení 
klubových záležitostí, tak chovu. 
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Několikrát jsme my i národní Švédský kynologický klub (SKK) nabízeli pomoc k rozvoji  
plemene. Bohužel jsou někteří představitelé KPPPK natolik hrdí, že nemohou přijmout 
nabízenou pomoc. 
 
    Po tom, co jsme se během tří let snažili navázat nějakou spolupráci mezi českým a 
švédským klubem, máme dojem, že jsme udělali dostatečně. Máme také dojem, že několik let 
zpátky je český klub řízen členy, kteří nemají zájem na mezinárodní spolupráci. Kromě toho 
mají tito lidé velký vliv při bonitacích, což se nám jeví jako velice komplikovaná situace se 
střetem různých zájmů. 
 
Uvítali bysme přímou a čestnou spolupráci, která by přinesla možnost dělit se o informace a 
důležitou chovatelskou statistiku. Nechceme nic jiného než společně pracovat na vývoji 
plemene pražský krysařík.  
 
 
Důležité informace od Švédského pražský krysařík klubu (SPKK) a jeho poradců chovu. 
 
   Poradci chovu SPKK zvážili situaci a myslí si, že pro budoucí vývoj plemene je nutná 
mezinárodní spolupráce, tzn. výměna informací o aktuálním stavu populace v jednotivých 
zemích. 
Při chovu plemene v regeneraci se musí stále myslet na genetickou variaci a dbát, aby se 
drasticky nesnižovala. Snažit se, aby se co největší podíl populace používal v chovu. 
Po dlouhou dobu jsme se snažili získat informace o populaci PK v České republice (logicky 
tam, kde je krysaříků nejvíce). Informace je důležitá pro statistiku, která je základem při 
doporučování k chovu.  Bohužel jsme nedostali žádné informace ani statistiky z Česka, ale 
podle našich výpočtů (založených na počtu krysaříků registrovaných k chovu v ČR) je situace 
znepokojující. Naše výpočty a údaje jsme zaslali Vašim poradcům chovu. Nikdo nereagoval, 
což je pro nás důkaz, že u Vás existují veliké nedostatky týkající se populační genetiky. 
 
   Na jednání v Řásné byli chovatelé vyzváni, aby eliminovali z chovu psy větší než 22cm.  
Nebyly řečeny žádné další údaje o genetice, důležitosti genetické variace.  
Připsat kohoutkové výšce tak velikou důležitost v budoucnosti plemene a zastrašovat tím, že 
plemeno by se v důsledku toho začlenilo u plemene Rusky Toy, je nejen chybné tvrzení, ale 
také nebezpečné pro budoucí pokračování ve vývoji plemene. Při posuzování každého jedince 
a jeho významu pro chov by se měl každý díl standardu hodnotit stejným významem. Nedá se 
dávat přednost jen některým detailům exteriéru u plemene, které je ve vývoji. Změnit exteriér 
chovem jde relativně rychle, ale vrátit zpátky genetickou variaci je nemožné. Moderní 
výzkum ukazuje, že ztráta genetické variace je zničující jak pro plemeno, tak pro jednotlivce.  
 
   My Vás tímto prosíme, abyste se informovali o nejnovějších poznatcích a moderním 
genetickém výzkumu a stavěli svá doporučení k chovu na těchto základech a ne na 
zastaralých chovných tradicích, které eliminují velkou část populace pro získání dočasných 
předností v exteriéru (které se tím možná ani nepodaří získat). 
 
   Pokud existují obavy ze sloučení s Ruskym Toyem či podobnými plemeny, měla by se 
dávat přednost zdravým silným jedincům s dobrou hmotností, opravdovým “lovcům krys” a 
ne jen křehkým ozdobám. Bez ohledu na velikost, barvu a jiné výhody či nevýhody v 
exteriéru by zdraví u jedinců a plemene mělo být na prvním místě. 
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   Vy všichni, chovatelé a majitelé i jinak provázaní přátelé pražského krysaříka jste vždy 
velice vítáni kontaktovat Švédský pražský krysařík klub (SPKK) bez ohledu na to, jestli se 
jedná o chov, otázky o psech ve Švésku, export a import, statistiku, klubové záležitosti a 
spolupráci či cokoli jiného. Můžete nás kdykoli kontaktovat přes mail či telefon. 
 
Kontakty: 
česky:  
Běla Johansson, +46737687380, bela@spkk.se  
  
anglicky:  
Maria Weinehall, +46703666899, maria@spkk.se Ida Curtsdotter Karhu, +46762270813, 
ida@spkk.se  
  
další jazyky: 
info@spkk.se  
 
S nadějí na jasnější budoucnost, 
Předsednictvo Švédského pražský krysařík klubu (SPKK)  
 

 
Maria Weinehall  
Předseda SPKK 
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