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Öppet brev från Svenska Prazsky Krysarik Klubbens styrelse 
  
Kära vänner, 
  
Vi vill börja med att berömma alla uppfödare i Tjeckien och rasklubben KPPPK till ett fantastiskt 
arbete med återuppbyggnaden av rasen Prazsky Krysarik.  
Då rasen nu spritt sig över världen har behovet av ett internationellt samarbete ökat. Sedan 
Svenska Prazsky Krysarik klubben, SPKK, startades har vi arbetat hårt för att få bra kontakt med 
KPPPK. Ett utbyte av information och statistik har varit våra största önskemål.  
Vi har upprepade gånger skickat skrivelser och mail, men har vi inte fått önskad respons. 
  
KPPPK inbjöd dock till ett möte i juli 2010 i Rasna där mötespunkterna var internationellt 
samarbete, problem med avel och ansökan till FCI. SPKK skickade tre representanter, varav en 
tolk.  
Mötet sköttes tyvärr mycket oprofessionellt, och i korthet handlade det om skrämselpropaganda 
med syftet att alla närvarande skulle godkänna en ny förening så att ansökan till FCI skulle kunna 
lämnas in av CMKU. Ett papper skickades runt, där en representant från varje land skulle skriva 
under för att visa i vilka länder rasen finns. Vi blev därför mycket förvånade när vi en månad 
senare fick mötesanteckningar från mötet som deklarerade att vi godkänt stadgarna samt även 
röstat fram en initial styrelse. Detta hände aldrig. De stadgar som nybildade föreningen IAPK 
använder nu, strider dessutom mot de stadgar vi som FCI-ansluten rasklubb har att följa, vilket vi 
försökt förklara flera gånger för de ansvariga. Varför starta en internationell förening med stadgar 
som omöjliggör ett internationellt deltagande?  
Vi har dessutom på senare tid fått veta att initiativet till både möte och förening ej varit förankrat 
hos KPPPK, utan är ett privat projekt.  
Vi stöttar KPPPK och ett internationellt samarbete, men kan inte stötta något som skapats på 
felaktiga grunder.  

Nyligen fick vi veta att representanter från KPPPK har tagit på sig äran för att rasen blivit erkänd i 
Finland. Rasen har de facto varit erkänd i Finland i drygt ett år, och godkännandet hade inget att 
göra med KPPPK, utan berodde enbart på det Nordiska Kennelklubbs-samarbetet (NKU). Att 
representanter från KPPPKs styrelse påstår något annat är under all kritik.  
Några få personer missbrukar KPPPKs goda namn, och håller tyvärr på att förstöra trovärdigheten 
i det som kunde varit början på ett bra och givande samarbete. 
 
Vi har haft den största respekt för KPPPK’s styrelse och för de kunskaper om rasen och avel som 
vi trott existerat, men vi har nu klart för oss att det i den nuvarande ledningen finns stora 
kunskapsbrister inom både föreningsverksamhet och avel. Vi har erbjudit vår hjälp upprepade 
gånger, även den svenska kennelklubben SKK har erbjudit sig att hjälpa vår ras. Tyvärr verkar 
den nuvarande styrelsen i KPPPK vara för stolta för att förstå när det är dags att släppa relingen 
och fatta tag i den utsträckta handen. 
  
Efter att i över tre års tid försökt få igång ett samarbete mellan klubbarna, känner vi nu att vi 
gjort allt vi kan i det området. Vi har insett att KPPPK sedan några år tillbaka styrs av ett fåtal 
personer som inte är intresserade av informationsutbyte över gränserna. De har dessutom stort 
inflytande vid era boniteringar, och vi ställer oss mycket frågande till denna i våra ögon 
komplicerade jävsituation. 
  
Vi välkomnar självklart ett jämställt och ärligt samarbete, som ger möjlighet att dela information 
och viktig statistik. Vi vill inget annat än att arbeta tillsammans för att rädda rasen Prazsky 
Krysarik.   
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Viktig information från SPKKs avelsråd 
  
Avelsrådet i den Svenska Prazsky Krysarik Klubben anser, för att rasen skall gå framåt så måste 
det internationella samarbetet gå framåt, dvs. ett ökat utbyte av information kring hur 
populationen ser ut i olika länder. När man avlar på en ras under uppbyggnad så måste man hela 
tiden ha i åtanke den genetiska variationen inom populationen, och se till så att denna inte 
minskar alltför drastiskt.  
Det betyder att man måste se till så att en så stor del av populationen som möjligt används i avel.  
Den svenska prazsky krysarik klubben har länge bett den tjeckiska rasklubben om information om 
hur populationen ser ut i Tjeckien, som är landet med störst population av PK. Informationen är 
viktig för att kunna sammanställa statistik som sedan ligger till grund för avelsrekommendationer.  
Vi har inte fått vare sig den önskade informationen eller någon statistik från KPPPK, men enligt de 
beräkningar vi gjort, baserade på den registrerade hanhundsanvändningen i Tjeckien, är 
situationen alarmerande. Vi har redovisat vår statistik för ert avelsråd, dock utan respons, vilket är 
för oss ett tydligt tecken på stora kunskapsbrister inom populationsgenetik.  
  
På det möte som ordnades i Rasna där bl.a. avel skulle diskuteras, uppmanades alla uppfödare att 
eliminera hundar större än 22 cm ur aveln. Inget om vikten av genetisk variation eller andra 
viktiga punkter ur en populationsgenetisk synvinkel togs upp. Att då ge mankhöjd en så pass stor 
betydelse för rasens framtid, samt att i skrämselsyfte hävda att rasen kan komma att 
implementeras i rasen Russkiy Toy, är inte bara felaktiga påståenden utan även förödande för den 
fortsatta rasuppbyggnaden. Varje del i en rasstandard bör anses lika mycket värd när man 
bedömer en hunds värde i avel, man kan inte överprioritera en exteriör detalj hos en ras under 
uppbyggnad. Att förändra exteriör genom avel går relativt fort, men att återställa förlorad 
genetisk variation är omöjligt. 
All modern forskning visar på hur förödande förlusten av genetisk variation är för en population, 
och inte minst för de enskilda individerna.  
Vi ber er därför att ta del av allt den moderna forskningen kommit fram till, och bygga 
avelsrekommendationer baserade på detta istället för att enligt förlegade avelstraditioner karva 
bort stora delar av populationen till fördel för tillfälliga exteriöra fördelar (som ni kanske inte ens 
lyckas få fram).  
  
Om det finns rädslor för sammankoppling med Russkiy Toy eller andra liknande raser, så bör 
prioriteringen ligga på hälsosamma kraftiga individer av god massa, riktiga råttjägare istället för 
sköra accessoarer. 
Oavsett storlek, färg och andra exteriöra för- och nackdelar måste hälsan hos individen och rasen 
gå först. 
 
Vare sig det gäller uppfödning, hundar i Sverige, export och import, statistik, klubbsamarbete eller 
annat hundrelaterat, så är ni, (uppfödare, ägare och intressenter av Prazsky Krysarik), alltid 
välkomna att kontakta SPKK via mail eller telefon om ni har frågor eller funderingar.  
 
Kontaktuppgifter: 
Tjeckiska:  
Bela Johansson, +46737687380, bela@spkk.se  
Engelska:  
Maria Weinehall, +46703666899, maria@spkk.se  
Ida Curtsdotter Karhu, +46762270813, ida@spkk.se  
Andra språk: 
info@spkk.se  

  
 
Med hopp om en ljusare framtid, 
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Maria Weinehall 
Ordförande SPKK 
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