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Neuznaná plemena

Matka
s nadûjnou
dcerou

PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK
– naše nejmenší národní plemeno

J

edním z nejmen‰ích psích plemen,
mimoﬁádnû zajímav˘ch a pro nás
zvlá‰tû cenn˘ch, je praÏsk˘ krysaﬁík.
Úhledn˘, ãil˘, elegantní pejsek v kapesním vydání. Dﬁíve bylo pravidlem kupírování ocásku, dnes jiÏ vidíme praÏské
krysaﬁíky s ocásky vysoko nesen˘mi.
Podívejme se v krátkosti do standardu
praÏského krysaﬁíka: „Mal˘ hladkosrst˘
pes, témûﬁ kvadratické, kompaktní tûlesné stavby. Vzdor svému malému vzrÛstu
dobﬁe pohybliv˘ a vytrval˘. Jemn˘, mazliv˘ a velmi zvûdav˘. Pﬁi bûhu je velice rychl˘, obratn˘ a neúnavn˘. Ke svému majiteli a ãlenÛm rodiny je pﬁátelsk˘ a pﬁítuln˘.
K cizím lidem je nedÛvûﬁiv˘ a rezervovan˘. Hodí se do kaÏdé rodiny, která ocení
jeho pﬁirozenou eleganci a milou povahu. Optimální v˘‰ka je 20 cm aÏ 23 cm,
optimální hmotnost je cca 2,60 kg.“
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V dﬁívûj‰ích dobách se nemluvilo o krysaﬁíkovi, n˘brÏ o ratlíkovi. To je poãe‰tûn˘
nûmeck˘ v˘raz Rattler (krysaﬁ, odvozeno
od slova die Ratte - krysa). Název ratlík se
u nás pouÏíval aÏ do 1. svûtové války.
Pozdûji se vÏila zdrobnûlina ãeského
názvu krysaﬁ, tedy krysaﬁík.
Koﬁeny vzniku ãeského ratlíka spadají
hluboko do na‰í národní minulosti, do
sam˘ch poãátkÛ budování ãeského státu.
Historick˘ch zmínek o jeho existenci je
více. Vypátral je a pro nás uchoval populárnû-vûdeck˘ publicista a kynolog Emil
Jech z Roztok u Prahy. Ta vÛbec historicky nejvzdálenûj‰í zmínka se datuje aÏ do
doby Francké ﬁí‰e, do doby panování Karla I. Velikého (742-814). Ten podle nûmeckého historika Eginharda (770-840) obdrÏel od tehdy panujícího ãeského kníÏete
jako poselství míru, pﬁátelství a vyrovná-

Pes, pejsek, pejsánek,
pejsíãek, hafík, hafíãek…
âe‰tina je mluva mnohotvárná
a snad jen pﬁíroda ji
pﬁedãí svou promûnlivostí.
V na‰em pﬁípadû dala vzniku
nepﬁebernému mnoÏství psích
plemen nejrÛznûj‰ích tvarÛ,
barev, povah, velikostí,
chlupáãÛ i úpln˘ch holat, aÏ
nad tím zÛstává rozum stát!
ní v‰ech vzájemn˘ch sporÛ a nedorozumûní ratlíka. Nu a povaÏte, Ïe od doby
stûhování národÛ uplynulo pouh˘ch pár
set let! Proto alespoÀ já vûﬁím, Ïe praotec
âech mûl pod ãepicí a Ïe si na cestu do
zemû zaslíbené vzal s sebou toho nejmen‰ího a nejmilej‰ího psíka, kterého
mûl, aby se mu totiÏ v pﬁípadû potﬁeby
ve‰el do bra‰ny!
âeské ratlíãky choval také polsk˘ král Boleslav II. Smûl˘, zvan˘ téÏ ·tûdr˘ (10391082), kter˘ je zﬁejmû dostal darem od ães-
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kého kníÏete a krále Vladislava II. Dále je
choval ãesk˘ král a císaﬁ Karel IV. Lucembursk˘ (1316-1378), ãesk˘ a ﬁímsk˘
král Václav IV. Lucembursk˘ (1361-1419).
A také Rudolf II. Habsbursk˘, arcivévoda
rakousk˘, král uhersk˘, ãesk˘ a nûmeck˘
a císaﬁ ﬁímsk˘ (1552-1612). Jeho smeãka
ãtyﬁ ratlíãkÛ se postupnû rozrostla aÏ na
18 jedincÛ a to byla paneãku, uÏ poﬁádná
chovná stanice!
Shrneme-li, co jsme se o ãeském krysaﬁíkovi dosud dozvûdûli, jedná se o prastaré
a pÛvodní ãeské plemeno, které bylo
na‰ím spoleãníkem jiÏ v dobû sam˘ch zaãátkÛ budování ãeské státnosti. Maliãkat˘
psíãek b˘val spolustolovníkem u královsk˘ch hostin, obyvatelem královsk˘ch
loÏnic a darem pﬁedávan˘m na nejvy‰‰í
úrovni. Jako ocenûní mimoﬁádn˘ch zásluh se dával pﬁíslu‰níkÛm dvorní suity,
pozdûji se od královského dvora ‰íﬁil
mezi mû‰Èany a nakonec se dostal i mezi
prost˘ lid. Doba pobûlohorská, která znamenala dlouhodob˘ úpadek ãeského
politického, hospodáﬁského, kulturního
i spoleãenského Ïivota, znamenala i úpadek rozvoje chovu tohoto malého psíka.
Pﬁesto krysaﬁík nevymizel úplnû.
Vlna zájmu o praÏského krysaﬁíka se
zdvihla v druhé polovinû 19. století. âetné fotografie, inzeráty a ãlánky o jeho
chovu zveﬁejÀované v kynologick˘ch
ãasopisech té doby byly jistû jen ‰piãkou
ledovce skuteãného zájmu o toto ryze
ãeské plemeno.
Poãátkem dvacátého století byl jedním
z v˘znamn˘ch propagátorÛ praÏského
krysaﬁíka Václav Fuchs, kter˘ v roce 1903
ve své publikaci V·ECKY DRUHY PSÒ
SLOVEM I OBRAZEM v kapitole Trpasliãí
ratlíãci podrobnû popisuje „krátkosrsté
pinãlíky zakrslé“, tedy na‰eho (ãeského)
krysaﬁíka. Jako samostatné plemeno ale
krysaﬁík stále nebyl vyãlenûn. Pﬁesto se
mezi chovateli dále prosazoval, a tak se
v tﬁicát˘ch letech minulého století objevuje v plemenné knize tehdej‰ího âeskomoravského kynologického svazu jiÏ pﬁímo pod názvem praÏsk˘ krysaﬁík.
V roce 1934 byl Spolek pûstitelÛ psÛ trpasliãích plemen se sídlem v Praze pﬁejmenován na âeskoslovensk˘ spolek pûstitelÛ psÛ trpasliãích a domácích plemen
se sídlem v Praze. To odráÏelo skuteãnost,
Ïe praÏsk˘ krysaﬁík byl jiÏ chápán jako
samostatnû utváﬁené plemeno. Zásluhu
na tom mûla skupina nad‰encÛ, kteﬁí se
po první svûtové válce snaÏili ustálit praÏského krysaﬁíka. Jmenujme z nich MVDr.
Franti‰ka Dvoﬁáãka, Emanuela Libého,
Otakara Karlíka a pplk. Theodora R. Rottera, kteﬁí se snaÏili podchytit a obnovit
chovatelskou základnu praÏského krysaﬁí-

ka, shromáÏdit historickou dokumentaci,
zajistit chov praÏského krysaﬁíka a odli‰it
ho od nûmeckého malého hladkosrstého
pinãe. Pﬁi‰la v‰ak okupace âeskoslovenska, vypukla 2. svûtová válka a snaha chovatelÛ praÏského krysaﬁíka byla násilnû
pﬁeru‰ena. Po válce se zájem o chov praÏského krysaﬁíka postupnû vytrácel, mimo
jiné i ve zﬁejmé souvislosti se vzrÛstajícím
zájmem o chov dal‰ích mal˘ch plemen
jako pekingského palácového psíka,
japonského ãina, ‰icu, ãivavy a dal‰ích.
Kynologiãtí publicisté Theodor Rotter
a Otakar Karlík se po válce snaÏili chov
praÏského krysaﬁíka opût obnovit a pokraãovat v jeho rozvoji. Pﬁi‰la v‰ak 50.
léta, ztratila se nashromáÏdûná dokumentace, snaha vzkﬁísit vûhlas praÏského
krysaﬁíka se vytratila a zdálo se, Ïe krysaﬁík bude opût zapomenut, Ïe nemá nadûji na obnovení a Ïe bude pro budoucí
generace definitivnû ztracen.
V ‰edesát˘ch letech 20. století se moÏností regenerace praÏského krysaﬁíka
zaãala zab˘vat skupina kynologÛ z tehdej‰ího Klubu mal˘ch plemen psÛ âeského svazu chovatelÛ drobného zvíﬁectva.
Tento zámûr byl pozdûji opu‰tûn, zﬁejmû
mimo jiné i proto, Ïe nûkteﬁí odborníci
pochybovali o jeho reálnosti. Pﬁesto si
z této doby pﬁipomeÀme alespoÀ vedoucího redaktora ãasopisu Pes pﬁítel

Plavé zbarvení

Zbarvení hnûdé s pálením

ãlovûka Karla ·tûpánského, kter˘ ve svém
ãlánku Obnovíme slávu praÏského krysaﬁíka – ratlíka (Pes pﬁítel ãlovûka ã. 6/69)
vyzval ãtenáﬁe, aby ve smyslu snahy o regeneraci praÏského krysaﬁíka poskytli
Klubu chovatelÛ mal˘ch plemen ve‰keré
historické i souãasné podklady vztahující
se k existenci a chovu krysaﬁíka. A i kdyÏ
nakonec pÛvodní zámûr nebyl realizován,
byly touto cestou nashromáÏdûny cenné
podklady pro pozdûj‰í vyuÏití.
Podobná situace se opakovala koncem
sedmdesát˘ch let. Ale aÏ poãátek osmdesát˘ch let se stal obdobím úspû‰né realizace snahy po obnovení praÏského krysaﬁíka jako na‰eho národního plemene.
Ústﬁední odborná kynologická komise
âeského svazu chovatelÛ 12. 10. 1980 rozhodla zaﬁadit ﬁízen˘ chov praÏského krysaﬁíka do evidence plemenné knihy s vydáváním prÛkazÛ pÛvodu. Na základû
tohoto rozhodnutí byl vypracován standard a plán postupu pﬁi jeho regeneraci.
Tím bylo definitivnû rozhodnuto o regeneraci plemene a praÏsk˘ krysaﬁík definitivnû vstoupil do ãeské kynologie jako
samostatné plemeno.
Následovalo zhruba desetileté období,
kdy byl chov praÏského krysaﬁíka podchycen a chovná základna mohla b˘t upevnûna a postupnû zkvalitÀována. Na této
ráci se podílela skupina nad‰encÛ veden˘ch ing. Janem Findejsem, která pracovala na regeneraci krysaﬁíka ve spolupráci s profesionálními genetiky doc. ing.
Rudolfem ·ilerem a Franti‰kem Horákem. Pod jejich odborn˘m vedením byl
stanoven dal‰í postup ustálení plemenného typu krysaﬁíka vãetnû vyuÏití pﬁíbuzenské plemenitby. V˘sledkem bylo, Ïe ve
vrzích postupnû stoupal poãet ‰tûÀat
SVùT PSÒ 2/07
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s ustálen˘m typem. PﬁipomeÀme rovnûÏ
první chovatelku praÏsk˘ch krysaﬁíkÛ paní Libu‰i Ondrou‰kovou a její historicky
první chovnou stanici Odkaz stﬁedovûku.
Dne 17. bﬁezna 1990 se v sále restaurace
PlzeÀsk˘ dvÛr v Praze na Letné se‰li chovatelé, majitelé a nad‰enci chovu praÏského krysaﬁíka a zaloÏili KLUB CHOVATELÒ PRAÎSKÉHO KRYSA¤ÍKA âSR.
Na schÛzi byl schváleno koneãné znûní
standardu plemene a stanoven dal‰í
postup ‰lechtûní ve smyslu schváleného
plemenného standardu. Tím byla potvrKrysaﬁík jak má b˘t

zena a zaji‰tûna dal‰í existence praÏského
krysaﬁíka jako historického národního
plemene.
Co ﬁíci závûrem? PraÏsk˘ krysaﬁík je temperamentní mal˘ pejsek, kter˘ se v˘bornû hodí do bytu a do rodiny. Je to vynikající spoleãník a zároveÀ udatn˘ hlídaã.
Koﬁeny vzniku tohoto plemene jsou
spjaty se sam˘mi poãátky budování ãeské
státnosti. Krysaﬁík je na‰ím národním
plemenem, které díky sv˘m mimoﬁádn˘m vlastnostem, adaptabilitû a bezproblémo- vému rozmnoÏování pﬁeÏilo do
souãasnosti. Pﬁekonalo stﬁídající se
období zájmu i období zapomnûní.
PﬁeÏilo bez odborného kynologického
ﬁízení, aby se v závûru doãkalo úspû‰né
regenerace. Po mnohaletém úsilí o obnovu plemene se tak praÏsk˘ krysaﬁík vrátil
v ãistokrevném zaloÏení tam, kam patﬁí –
do ãesk˘ch rodin.
A v˘hled do budoucnosti? âeská republika má dnes mezinárodnû uznaná plemena ãesk˘ teriér a ãesk˘ fousek, ale nesmíme zapomenout ani na „federálního“
ãeskoslovenského vlãáka. Dal‰ím kandidátem je na‰e prastaré národní plemeno,
praÏsk˘ krysaﬁík. Pﬁejme si jen, aby se dal‰í v˘voj tohoto pﬁekrásného plemene
nezastavil a úspû‰nû pokraãoval k mezinárodnímu uznání. Obdivovatelé praÏského krysaﬁíka pevnû vûﬁí, Ïe „velk˘ zítﬁek“ na praÏského krysaﬁíka stále je‰tû
ãeká. Pﬁejme si, aÈ brzy nastane!
Mgr. Vratislav ·nejdar, CSc.
Více informací vãetnû celého standardu
na www.prazsky-krysarik.cz
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P

ejskaﬁinou se zab˘vá uÏ dlouho.
Na kontû má chovatelsk˘
kurs kynologie a ãtyﬁi roky práce
v útulku. Od roku 2003 je oblastním
poradcem chovu pro severozápadní
âechy, v záﬁí 2006 byla zvolena do
v˘boru klubu a odpovídá za stav klubov˘ch internetov˘ch stránek. K pﬁíjemn˘m starostem patﬁí i ãlenství v redakãní radû klubového Zpravodaje, kde
prezentuje své fotografie zejména
z v˘stav a bonitací. Fotografování je
totiÏ vedle chovatelství jedním z dal‰ích nároãn˘ch koníãkÛ.
Chovatelskou stanici Dar minulosti má
registrovanou od roku 1998, tehdy si
poﬁídila fenku chodského psa. První
krysaﬁiãka s rodokmenem a zakladatelka chovu se stala ãlenem rodiny v kvûtnu roku 1999.
Hned její první první syn At˘sek narozen˘ v listopadu 2000 se „proslavil“, kdyÏ
se stal ·ampionem ‰ampionÛ 2004
a souãasnû je zatím jedin˘m, kter˘ se
py‰ní titulem Klubov˘ vítûz 3krát v ﬁadû
za sebou. Stal se také velmi úspû‰n˘m
krycím psem. Po nûm následovalo dal‰ích 7 úspû‰n˘ch vrhÛ.

Kolik krysaﬁíkÛ je vÛbec
momentálnû v âeské republice?
A je o nû mezi veﬁejností zájem?
Od roku 1982, kdy byl registrován první ãistokrevn˘ vrh, se narodilo pﬁes
2500 krysaﬁíkÛ, roãnû máme registrované necelé dvû stovky zapsan˘ch ‰tûÀat, z nichÏ nûkterá jsou narozená
daleko ve svûtû, tﬁeba aÏ v Japonsku.
Zájem veﬁejnosti je bez pﬁehánûní
obrovsk˘, urãitû se vyplatí zamluvit si
‰tûÀátko pﬁedem. BûÏnû lidé na svého
vysnûného krysaﬁíãka ãekají i déle neÏ
rok, i kdyÏ nûkdo mÛÏe mít ‰tûstí. Je‰tû
vût‰í zájem je ze zahraniãí, ale vyvezená ‰tûÀata jsou pro ãesk˘ chov bohuÏel
„ztracená“...

hodnû nepatﬁí k tûm vût‰ím, dokázala
bûhem necel˘ch tﬁí hodin porodit 4
‰tûÀata! Pﬁiznávám, Ïe to pro mû bylo
velké a milé pﬁekvapení. Krysaﬁiãky
jsou zpravidla v˘borné matky a také
hodnû mléãné.

Jak jsou na tom krysaﬁíci ve
srovnání s ostatními mal˘mi
plemeny? Mohla byste shrnout
jejich v˘hody a nev˘hody?
Obrovskou v˘hodou je jejich skladnost
– snad s Ïádn˘m vût‰ím psem se ve veﬁejn˘ch dopravních prostﬁedcích necestuje
tak snadno jako právû s krysaﬁíky.
Jako vût‰ina mal˘ch plemen trpí na luxaci pately. Nejen mou snahou je prosadit
povinná vy‰etﬁení. Zatím je to jen na
dobrovolnosti jednotliv˘ch majitelÛ.
VÛbec nejde o to, abychom z chovu vyﬁazovali jinak kvalitní jedince, ale abychom se vyvarovali vzájemn˘ch krytí
psÛ a fen s pozitivním nálezem. Jedná se
o cennou informaci zejména pro chovatele – zda kr˘t, ãi nekr˘t fenu s vy‰‰ím
stupnûm luxace, která se s vûkem
a samozﬁejmû po ‰tûÀatech hor‰í. Navíc
se jedná o dûdiãné postiÏení.
Na‰tûstí se vãas podaﬁilo prosadit vyﬁazování jedincÛ s fontanelou.
Nev˘hodou plemene je u‰tûkanost, která se u jednotlivce dá ãásteãnû zmírnit
v˘chovou. Hor‰í je to ve smeãce, která se
stateãnû niãeho a nikoho nebojí a ﬁídí se
heslem: „V jednotû je síla!“ a „Co není
vidût, musí b˘t alespoÀ poﬁádnû sly‰et!“

Jaká je ‰ance krysaﬁíka na
mezinárodní uznání?
O mezinárodní uznání usiloval uÏ ing.
Findejs, zakladatel plemene, kter˘ se
s námi v srpnu 2006 navÏdy rozlouãil.
Souãasné vedení klubu samozﬁejmû usiluje o totéÏ, ale FCI o nová plemena pﬁíli‰ nestojí. ZÛstává otázkou, jakou cestu
zvolilo Rusko se sv˘m toyem...

Chováte krysaﬁíky uÏ ﬁadu let.
S jak˘mi úskalími jejich chovatel
musí poãítat? Na co si dát pozor?
Krysaﬁík je malé plemeno, tudíÏ je nutné
poãítat s moÏn˘mi problémy pﬁi porodu. Rozumní chovatelé preferují feny na
horní hranici kohoutkové v˘‰ky, které
mívají vrhy poãetnûj‰í a porody nejsou
tak problematické. Nechápu, proã nûkteﬁí „chovatelé“ touÏí po fenkách co
nejmen‰ích, kolem 1,5 kg. Tak drobnou
fenku bych neriskovala kr˘t.
PrÛmûrnû b˘vají ve vrhu 2 aÏ 3 ‰tûÀata,
jedno b˘vá bûÏné, ale velké ‰tûnû
s sebou nese riziko v podobû císaﬁského ﬁezu. Na druhé stranû se k radosti
chovatelÛ objevují i vrhy o 5 nebo 6
‰tûÀatech! Ani moje krysaﬁiãka, aã roz-

Jak se stát vût‰ím...
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Stále vás
pooãku
sledují...

Plnokrevný temperament
Kamila Bure‰ová se vûnuje chovu krysaﬁíkÛ od roku
1999. Zdánlivû to není dlouho, ale kdyÏ uváÏíte, Ïe
krysaﬁík je z hlediska organizovaného chovu plemenem
velmi mlad˘m, patﬁí k na‰im nejzku‰enûj‰ím chovatelÛm.

Foto Kamila Bure‰ová

Na co by si mûli dát pozor zájemci
o ‰tûÀata a novopeãení majitelé?
Zejména na podvodníky, pﬁekupníky
a rádoby chovatele, kteﬁí pod znaãkou krysaﬁík prodávají kdeco. Na malém ‰tûnûti
nezku‰en˘ zájemce nepozná, co vlastnû
kupuje, a pak se nestaãí divit, kdyÏ mu
pﬁed oãima vyrÛstá pinã nebo dokonce
voﬁí‰ek. Doporuãuji ‰tûÀátko s rodokmenem, ale na druhé stranû je nutné poãítat
s tím, Ïe se plemeno stále vyvíjí a Ïádn˘
chovatel nedokáÏe zaruãit, Ïe z malého
‰tûÀátka roste budoucí ‰ampion.
Spousta majitelÛ se mylnû domnívá, Ïe
pﬁi omezení krmení a absenci mléãn˘ch
v˘robkÛ krysaﬁík urãitû nepﬁeroste. Krysaﬁíci dosáhnou své koneãné velikosti
pﬁibliÏnû do 5 mûsícÛ vûku, coÏ mnohé
zaãáteãníky vydûsí a tak ubírají na krme-

ní. Z takového pejska bohuÏel vyroste tak
velk˘ jedinec, jak mu pﬁedem urãily geny,
jen s tím, Ïe je nohat˘, s úzk˘m a mûlk˘m
hrudníkem, a „trãí“ z nûj kosti na v‰echny strany. Na takové zvíﬁátko je potom
smutn˘ pohled a staãí, aby onemocnûl,
a bez tukov˘ch rezerv nemá z ãeho brát.
To nejdÛleÏitûj‰í je tﬁeba dát ‰tûnûti
v dobû rÛstu, protoÏe tehdy se vytváﬁí
zdrav˘ základ pro cel˘ Ïivot.

jim od vût‰ích zástupcÛ psí populace
hrozí. Já se snaÏím b˘t na procházkách
obraznû ﬁeãeno „o krok pﬁed sv˘mi psy“.
V souvislosti s touto otázkou je nutné
upozornit, Ïe jestliÏe Ïádn˘ pes není
hraãkou pro dûti, pro krysaﬁíky to platí
dvojnásob. Pﬁi styku s mal˘mi nerozumn˘mi dûtmi je namístû nejvy‰‰í opatrnost

Co vás na krysaﬁících
fascinuje nejvíc?
To, jací dokáÏou b˘t parÈáci. I kdyÏ jsou
malí, jsou to neuvûﬁitelní psí pﬁátelé.
A potom jejich vitalita a nevyãerpateln˘
plnokrevn˘ temperament.
s Kamilou Bure‰ovou na dálku
rozmlouvala Lea Smrãková

Jsou krysaﬁíci opravdu tak kﬁehcí
a zranitelní, jak vypadají?
Krysaﬁík je drobné plemeno a k úrazu pﬁijde bohuÏel snadno... Nejãastûj‰í jsou zlomeniny, pády z v˘‰ky – temperamentní
pejsek sebou trhne a vypadne z náruãe,
pozor je tﬁeba dávat na prÛvan a dveﬁe,
auta a velké psy. Krysaﬁíci jsou stateãní
bojovníci a neuvûdomují si rizika, jaká
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