
                                                                                                                V Praze 19.3.2005 

 

 

Vážený pane Dostále, 

 

                                  předem mého dopisu přijměte uznání za Vaši práci na poli genetiky psů. 

Jste po dlouhé době člověk , který se seriozně a hlavně komplexně věnuje genetice nejen 

jednotlivce , ale hlavně populační genetice.  

Řízením osudu jste se stal potenciálním odborným poradcem našeho klubu přátel psů 

pražských krysaříků ve věci splnění podmínek pro mezinárodní uznání plemene FCI. 

Je pro nás velká pocta, že jste ochoten se naším plemenem zabývat a váš nezaujatý názor bude 

mít jistě velkou váhu.  

Řízený chov a liniová plemenitba je objektivně nejkratší cesta k naplnění požadavků FCI pro 

uznání nového plemene. Vzhledem k tomu , že jste asi jediný u nás , který je schopen 

dozorovat a vést realizaci tohoto cíle. Jste tudíž člověk pro tento účel nepostradatelný /toto 

myslím smrtelně vážně/. 

No a konečně k tomu proč Vám píši. Jedná se samozřejmě o lobby. 

Nejedná se však o moji osobu , ale o zdravý rozum , bez naschválů a hlavně o budoucnost 

krysaříka. 

Nemá cenu psát o věcech genetických , v těchto s Vámi souhlasím a většinu zásad liniové 

plemenitby praktikuji již 12 let. Stavím sice na matkách /rodiny/ a né na otcích. 

U chovatele je to asi pochopitelné , nehledě na to , že připustíme-li mimojadernou dědičnost a 

hlavně vliv matky na povahové vlastnosti jedince během  březosti a odchovu , je vliv matky 

jednoznačně větší.  

U našeho plemene je také běžné, že mnohé feny zplodí více potomků než většina psů /samců/. 

Ale nyní konkrétně. Pokusím se shrnout diskutabilní otázky do jednotlivých bodů, stručných , 

heslovitých , ač by každý mohl být rozepsán na celý článek. Myslím , že vy to pochopíte. 

 

1/ Je mezinárodní uznání od FCI opravdu prioritou ? 

- je cílem a dovršením procesu regenerace plemene ….co se ale změní?….snad jen 

oprávněné zvýšení cen při exportu štěňat. 

- dobrá prodejnost na vlně popularity vždy vedla k přechodnému zájmu „množitelů“ a 

následně k propadu kvality plemene. 

-  

2/ Liniová plemenitba 

- idealistická představa , že všichni chtějí to obecné dobro, bude sabotována lidským 

faktorem  

- jiný metr na odchovy své , odchovy po svých odchovech a „cizí“ odchovy budou vždy 

ohrožovat objektivnost výsledků různých analýz chovu. 

- nezájem a nepochopení principu že „všechno je dědičné“ vede, někdy bohužel i za 

přispění kolegů veterinářů, k úpravám maskujícím vrozené vady. 

- je cílem liniové plemenitby „papírové“ naplnění požadavků FCI nebo genet.ozdravění 

chovu? 

- obávám se , že zjistíme, že máme málo vhodných zakladatelů linií , čímž se výrazně 

prodlouží doba nutná k dosažení cíle 

- co když bude za účelem zvýšení počtu štěňat ve vrhu ,fena překryta ještě jiným psem 

- výše krycích poplatků ,vzdálenost ,výstavní ocenění , to jsou pro mnohé zásadní věci, 

které rozhodují o volbě 



- nutnost použít v chovu všechny chovné psy , ale kdo bude krýt s „CHAMP.“- „V“ – 

„VD“ nebo i „D“ psy? Princip „kdo dřív přijde, ten..“ nebo nejdřív “pán /poradce/ a 

potom poddaní“ ?? Při předpokládaném krytí 1,5 – 2 x za rok na jednoho psa. 

- co s odpovědností chovatele za kvalitu „zboží“ 

- co se zvířaty, která budou splňovat standard ,ale nebudou mít znaky dané linie /čištění 

linií/ 

- jak přinutit majitele chovat? 

- jak  zajistit kontinuitu chovatelského záměru po několik volebních období , když 

bohužel není problém přivézt  20 členů a odhlasovat cokoli . 

 

Možná východiska:  

 

- zásada dobrovolnosti /jen to zabrání nekoncepčním a nesystémovým zásahům/ 

 

- podrobné a laicky srozumitelné vysvětlení jednotlivých fází liniové plemenitby /myslím, 

že 99% nechápe/ 

 

- maximálně zjednodušit chovatelské podmínky a administrativu 

 

- vytvořit podmínky pro možný odchod chovatelů ,nepodporujících tuto formu řízeného 

chovu. Třeba do „sekce národních plemen“ pod Klubem málopočetných plemen a 

neztratit tak materiál /alespoň samčí/, který bude tlačen k odchodu pod UCI nebo do 

chovu bez PP. 

 

- nesnažit se vytvořit „kočkopsa“ a urychleně zahájit oficiálně liniový chov, neboť čas 

běží a cíl je daleko/pro mnohé až příliš daleko../ 

 

- zrevidovat základní stavební kámen plemene – STANDARD- s ohledem na zdraví 

zvířat prosazované FCI 

                

- zvláště snaha o miniaturizaci , když obecně uznávaný ideál 22 cm v kohoutku                  

opravdu dává reálný předpoklad hmotnosti zvířete 2.3 – 2.5 kg ,  u zvířete 21 cm lze 

běžně při dobré konstituci dosáhnout hmotnosti 2.0 kg a to je podle mne hranice „týrání 

chovem“ uznávaná i zákonem v Německu  a  respektovaná i FCI. 

Pak  logicky vyplývá   21 – (22) – 23 cm standard a nutná mezní chyba při měření  

tohoto přesně nezměřitelného rozměru /kohoutková výška/ , tedy: 

                                          21-23cm (-+ 1cm) 

 

Přikládám i úryvek z dopisu ,ve kterém výbor klubu prostřednictvím revizní komise, 

zdůvodňuje změnu standardu nutností odstupu ………směrnice FCI … 

Tuto jsem já nikde nenašel , ale Vy máte k FCI blíž . 

 

-     barevné rázy: přimlouvám se za zachování všech geneticky možných barev , založených   

      na  a a  , což zvyšuje variabilitu a atraktivitu plemene a odlišuje nás od fenotypově        

podobných plemen 

 

 

 

 

 



Já sám po dlouhé úvaze, kdy s Vámi téměř ve všem souhlasím a kdy dodržuji většinu zásad 

liniového chovu , se paradoxně nechci účastnit této hromadné chovatelské akce a to ze dvou 

důvodů :   

- jeden je sobecký , nechci se vzdát svobody v chovu a být omezován něčím jiným než 

standardem plemene.  Přijde mi to jako když si za své peníze koupím auto , jezdím 

v něm ,  dělám technické a servisní prohlídky , kupuji benzín , ale ministerstvo dopravy 

vozům „ŠKODA“ zakazuje jezdit do Českého krasu“. Možná tam stejně nejezdím 

autem, ale radši vlakem , možná vstoupím do ekologického hnutí a budu chodit pěšky , 

ale to slovíčko „můžu.“. 

- druhým důvodem je přesvědčení , že lidský faktor dokáže zabít i sebelepší ideu. Vždyť i 

ten komunismus by nebyl špatný, škoda jen ,že nejde bez lidí. 

 

Já vidím cestu spíše ve  - využití hluboko zmraženého spermatu 

                                      - cílené meziplemenné  křížení 

                                      - dobrovolné testaci plemeníka (otec na dceru) Fx 0,25 

                             - vyšetření genomu jedince (časem, až bude finančně dostupné) 

 

 

 

Omlouvám se za celkem zmatený text, ale věcí je příliš mnoho a téma moc široké. 

 

 

To hlavní : - pokud je dost vůle a lidí ochotných jít pod řízený chov /liniová plemenitba/ 

 je třeba neotálet ( pokud se to povede , historie PK ,ale i genetiky Vám to                  

                    nezapomene/. 

  

- najít podporu ČMKU (Dr. Ohlídal) a chovatelům ,kteří nechtějí   

spolupracovat, umožnit chovat pod jiným  klubem , což může sloužit i jako  

odkladiště  standardních  , ale z liniové plemenitby vyřazených zvířat 

 

-zrevidovat „standard plemene „ s ohledem na požadavky FCI a lepší srozumitelnost textu 

 

 

 

 

Budu vděčen , když mi sdělíte svůj názor na poslední 3 body „To hlavní“ . 

 

 

                                          S pozdravem      MVDr. Petr Macků 

                                                                     K Vltavě 40 

                                                                     Praha-4 , PSČ 14300 

                                                                  (E-mail : macku.petr@quick.cz) 

 

 

 

P.S. Zasílám pro posouzení i dvě varianty standardu ,jednu vycházející ze starého 

„Findejsova“ standardu a druhou přepracovanou. Ani jedna nebyla zatím oficiálně schválena. 

mailto:macku.petr@quick.cz

