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Vážení chovatelé plemene Pražský krysařík! 
 
Vzhledem k tomu , že situace kolem  avizovaného definitovního uznání ruského toye  směřuje k 
úplnému přiblížení  a pohlcení  standardu PK do  tohoto plemene, dovolujeme si Vás jako  zástupci ze 
  země původu  pražského krysaříka  vyzvat  k  aktivitě  a požádat o spolupráci. Spolupráci   při osvětě 
mezi chovateli, milovníky i  rozhodčími , kteří posuzují našeho krysaříka na výstavách.  V  době, kdy 
již  je   v rukách  komisí  FCI  podána žádost o uznání   nám musí jít všem o totéž: Sjednotit 
 požadavky  na typ, velikost , váhu PK  co nejbíže k ideálnímu vzoru, kterým je pražský krysařík  v 
původní podobě. To  znamená  malý  psík  známý z historických  materiálů  , regenerovaný  p. ing. 
Findejsem novodobým  zachráncem plemene. Základním požadavkem na  vlastností tohoto psa 
jsou parametry :  20-23 cm v kohoutku, váha  2,6 kg , index kohoutková  výška/délka trupu  - 1: 1, 05. 
 
V příloze  najdete  standard , který je závazný pro všechny skutečné chovatele  pražských krysaříků. 
 Tento   standard  je součástí  podané žádosti o mezinárodní uznání Je to  Standard , připravený 
přesně  podle požadavků  a specifikací  komisí FCI . V některých  zemích, kde se  krysařík již chová , 
není   standard  přesně prezentován. Na jeho parametry  se skoro nehledí při zařazování  jedinců  do 
chovu i prezentaci na výstavách. Bohužel. Stoupá ale i  počet  zemí, kde se pořádají bonitace nebo se 
o  pořádání bonitací vážně  uvažuje.  Adekvátní  bonitace podle našeho pohledu  je  měření , vážení , 
 hodnocení celkového typu  jednotlivých předvedených psů  komisí  odborníků na plemeno složenou 
: z  rozhodčího znalého standardu,  ze zástupce  CZ klubu , zkušeného chovatele ze země původu, z 
pomocného bonitačního pracovníka znalého měření tělesných proporcí .   Na  takových akcích    lze 
dostatečně odlišit   jedince , kteří svými parametry nesplňují   příliš požadavky na správný  vzhled 
krysaříka a tím nasměrovat chovatele  pro jejich další práci .   Je  to chvályhodné v době, kdy   se 
velmi často setkáváme  s jedinci, jejichž váha , výška i déka trupu neodpovídá přesně specifikovaným 
 požadavkům na našeho krysaříka.  Kromě typických  jedinců  se vyskytují i příliš velcí , s netypickou 
hlavou nebo příliš dlouhého   tělesného rámce .Jsou to psi, kteří by se neměli  objevovat jako typičtí 
představitelé plemene , měli by se obezřetně používat v chovu a jejich předvádění na výstavách je 
přímo proti zájmu plemene.Pokud se již výstav zúčastní  měli by být  penalizováni  rozhodčím 
znalým Standardu. .   Toto  je teď ve   Vašich rukou .   

 

Děkujeme za pomoc     

 

 

 Výbor  Klubu přátel psů pražských krysaříků v CZ.  
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Dear breeders of Prazsky krysarik, 
 
The announced final acknowledgement of Russian Toy  by FCI will ultimately result in swallowing our 
PK standard into this race. As the representatives of the land of Prazsky kraysarik's origin, we appeal 
to your love for this race and ask you to assist in protecting its memory andpreserving its future.Please 
assist in enlightenment of those who have chance to make a difference - Krysarik's lovers, breeders,  
judges they are judging  krysarik and our referees. In the time like this we have to stay united and 
especially now, when the FCI committee is evaluating our application for Krysarik's 
acknowledgement.  We have to unanimously uphold Krysarik's standard and demand correct 
type, size and weight which is as close as possible to the model Krysarik. This means a small dog well 
known from historical documents, in other words, the dog which was rescued and regenerated by Mr. 
ing. Findejs.  The basic requirement for this race are following parameters: 20-23 cm withers heigh, 
weight 2,6 kg, index  withers heigh /body length  - 1: 1, 05. 
In the attachment, you can find our standard, which is binding for all genuine breeders of Prazsky 
krysarik. This standard is a part of the submitted application for Krysarik's international 
acknowledgement and is made precisely according to requirements and specifications of the 
FCI committee. This standard defines and distinguishes Prazsky krysarik from Russian Toy  and other 
small dog breeds. Unfortunately, some of the countries where Prazsky Krysarik is already bred are not 
following Krysarik's standard and it plays only a minor role in the decision whether dogs will be 
included or excluded from the breed, not speaking about referees' decisions in dog shows.  On the 
other hand, the number of countries that organize bonitation or seriously consider to do that increases. 
In our view, the appropriate bonitation should include measurement, weighing and evaluation of 
overall type of the presented dog by the committee of experts, i.e. referee who knows Standard, 
representative of CZ club or a local delegate appointed by the CZ club, experienced breeder from the 
country of origin-Czech republic and assistant who capable to do the measurements. Only by taking 
these precautions we will be able to direct breeders in their future effort and sufficiently distinguishe 
individuals who do not fully meet the requirements to be called Prazsky krysarik. This is commendable 
especially now, when we often see individuals with weight, height and length of torso that does 
not match the specified requirements of our Krysarik. Next to the typical Krysarik individuals, there are 
also dogs too big, or with atypical head or extensive body frame length. These dogs must not be 
presented as typical representatives of the breed and they should be used only with extreme caution 
in breeding. It is absolutely out of question to exhibit such dogs in a show as it stands directly against 
the interests of the breed and if they are presented, they should be penalized by any referee who 
knows Krysarik's standard. This is in your hands in this moment. 

  

Thanks for your help.     Board of KPPPK  

 


