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182 53 Praha 8 – Kobylisy 

V Praze dne 25.5.2020 

Výzva k reakci na postup nizozemské vlády a nizozemského kynologického svazu Raad van Beheer a 

na otevřený dopis prezidenta FCI Dr. Tamáse Jakkela 

 

Vážený pane předsedo, 

jak jste jistě zaregistroval,  18.5.2020  došlo ze strany nizozemského kynologického svazu Raad van 

Beheer k velmi závažnému kroku ohledně zápisu vrhů 12 brachycefalických plemen do nizozemské 

plemenné knihy. Od tohoto data s odvoláním na národní legislativu Nizozemí nezapisuje Raad van 

Beheer žádný vrh plemen Opičí pinč, Bostonský teriér, Anglický buldok, Francouzský buldoček, 

Belgický grifonek, Bruselský grifonek, Brabantík, Japan-chin, King Charles Španěl, Mops, Pekinéz a  

Shi-tzu do nizozemské plemenné knihy. 

V souvislosti s tím zveřejnil prezident FCI Dr. Tamás Jakkel dne 20.5.2020 otevřený dopis všem 

národním kynologickým organizacím, ve kterém vyjadřuje své zklamání nad tímto jednostranným 

krokem, který nebyl ze strany Raad van Beheer vůči FCI dostatečně komunikován ani konzultován, a 

své obavy o další osud těchto plemen, která jsou součástí světového kulturního dědictví.  V tomto 

dopise vyzývá prezident FCI Dr. Tamás Jakkel národní kynologické organizace, aby se oficiálně 

vyjádřily k této věci a zveřejnily svoje stanovisko. Celé znění tohoto otevřeného dopisu najdete na 

webu FCI. 

V této souvislosti nizozemský kynologický svaz Raad van Beheer chystá v rámci „ozdravných“ 

opatření těchto plemen povolit meziplemenné křížení s cílem razantního prodloužení čenichové 

partie těchto plemen na 1/3 až 1/2 mozkovny. I k této skutečnosti se prezident FCI Dr. Tamás Jakkel 

vyjadřuje ve svém otevřeném dopisu a považuje ho za velmi nešťastný krok, odporující regulím FCI. 

Již delší dobu registrujeme cílenou kampaň proti těmto plemenům ve jménu „ochrany“ zvířat. Ve své 

argumentaci používají zástupci těchto iniciativ neověřené a účelově překroucené informace, bez 

seriózních studií. Zcela opomíjejí zkušenosti majitelů a chovatelů těchto plemen, snahu klubů a 

národních kynologických organizací o celkové ozdravění jednotlivých plemen psů, kulturní hodnotu 

stovek let čistokrevného chovu. Toto tažení proti „nezdravým“ plemenům má bohužel řadu 

přívrženců i v řadách odborné veřejnosti, kteří se díky tomu snadno a rádi zviditelňují.  Současná 

snadná dostupnost médií dává takovým kampaním ještě větší váhu a získává si tak velmi snadno na 

svou stranu neinformovanou veřejnost, což jim přidává ještě více na intenzitě.  

Vzhledem k závažnosti celé situace a s odvoláním na výzvu prezidenta FCI Dr. Tamáse Jakkela Vás, 

jako naši národní kynologickou organizaci, zastřešující všechna plemena včetně dotčených 12 

brachycefalických plemen a přímého člena FCI, žádáme o zveřejnění Vašeho stanoviska k postupu 

nizozemského vlády a kynologického svazu Raad van Beheer.  



Dále žádáme o vyjádření, jak budete postupovat v případě zápisu importovaných jedinců z Nizozemí 

nebo zahraničního krytí v Nizozemsku, pokud Raad van Beheer opravdu povolí meziplemenné křížení.  

V rámci všech klubů, které u nás zastřešují výše zmíněná plemena, jsme připraveni se s Vámi setkat i 

osobně, abychom mohli celou záležitost prodiskutovat a zástupci ČMKU tak slyšeli názor všech 

představitelů klubů. 

Velmi důrazně Vás prosíme, abyste v této záležitosti jednali v zájmu Vašich členů – jednotlivých klubů 

a v zájmu plemen, která zastřešují. Pokud by měla projít tato událost bez větší odezvy, můžeme se do 

budoucna dočkat toho, že bude ve jménu „ochrany“ zvířat ohrožen celý chov čistokrevných psů 

s průkazem původu a celá kynologická činnost jako taková. Příště mohou na řadu přijít plemena, 

která jsou moc malá nebo moc velká nebo obecně jakákoliv, která se prostě někomu přestanou 

z nějakých zástupných důvodů líbit. To bychom jako zástupci kynologické obce neměli dopustit a 

neměli bychom nechat znehodnotit stovky let cílevědomého chovu, který je i součástí světového 

kulturního dědictví.  

S pozdravem 

 

Klub anglických bulldogů České republiky, z.s. 

za výbor klubu - Ing. Michal Korynta 

www.kabcr.cz 

 

Bulldog Club, z.s. 

za výbor klubu - Jana Sobotková 

www.bulldogclub.cz  

 

Moravskoslezský bulldog-mops klub, z.s. 

za výbor klubu – Petra Bartošíková 

 www.msbmk.cz 

 

1.CZ Yorkshire terrier club, z.s. - zastřešující plemeno Boston Terrier 

za výbor klubu – Pavlína Novotná, místopředseda a poradce chovu Bostonských teriérů 

www.yorkshire-club.cz 
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