
„BohuÏel, v‰ecky námitky a protesty
lidí citliv˘ch proti zvrhlé módû ‰tvanic,
pfii nichÏ ani v‰echen zevní lesk nedove-
de zakr˘ti pravou, nelidskou podstatu,
ponûvadÏ neubíjí se tu svobodná lovná
zvûfi dobfie mífienou ranou lovce jediné-
ho, ale jediné zvífie, vypu‰tûné z úzkého
vûzení, ‰tve se cel˘mi hejny lidí, koní
a psÛ aÏ k úpadu, zÛstávají aÏ dosud
marny vÛãi zkaÏenému vkusu té lep‰í
vy‰‰í spoleãnosti.“
Tak si st˘skal dobov˘ autor pfied více neÏ
sto lety na adresu „parforcních“ honÛ
v Anglii, na nûÏ se „dle úfiední statistiky“
vydávalo kaÏdoroãnû pfies 5 milionÛ liber
sterlinkÛ, pfiiãemÏ jen 204 smeãek nejlep-
‰ích psÛ parforsních, foxhoundÛ neboli
li‰kodavÛ, vyÏadovalo roãnû nákladu pfies
8 milionÛ korun za kaÏdou smeãku po 50
foxhoundech, pfiiãemÏ v Anglii chovalo
se je‰tû 145 smeãek prostfiedních psÛ har-
rierÛ, pak 60 smeãek zajícodavÛ zakrsl˘ch
ãili beaglÛ a koneãnû 23 smeãek stag-
houndÛ (jelenodavÛ).
Podobn˘ stav trval ov‰em je‰tû do 15. záfií
roku 2004. Toho dne britská Dolní snû-
movna s neãekanû velkou pfievahou
schválila zákon, jímÏ po staletích praxe
parforsních honÛ zakázala hon na li‰ku.
Schválení tohoto zákona pfiedcházely
dlouholeté spory, provázené boufiliv˘mi
demonstracemi a potyãkami s policií. Pfii
projednávání zákona dokonce do‰lo k udá-
losti, jakou v Británii nepamatují od doby
vlády Karla I. (1600 – 1649): do zasedacího
sálu snûmovny se podafiilo proniknout
odpÛrcÛm zákona a pfieru‰it jednání!
Brity k obranû jejich oblíbené zábavy
nevede jen tradicionalismus: parfors-
ních honÛ se kaÏdoroãnû úãastní desít-
ky tisíc jezdcÛ; o nû, jejich konû, psy
a pohodlí se stará mnohonásobnû vût‰í
poãet dal‰ích lidí, pro které je parfors
zdrojem pfiíjmÛ a obÏivy.
Schválení zákona je‰tû sice není posled-
ním legislativním krokem, ale vláda
Tonyho Blaira se rozhodla pro neobvykl˘
krok: obejde odpor Snûmovny lordÛ ces-
tou uplatnûní tzv. parlamentního zákona.
Definitivní zákaz by tedy mûl vstoupit
v platnost od podzimu 2006.

PARFORS V âECHÁCH
Uznává se, Ïe tzv. západní, tedy francouz-
sk˘ nebo anglick˘ zpÛsob parforsního
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Liška se dočkala,
angličtí vyznavači parforsu běsní
Britsk˘ parlament schválil zákon zakazující ‰tvanici na li‰ku ● Konãí tradice, jejíÏ
poãátky sahají do 13. století ● V âechách se konají krásné parforsní hony i bez li‰ky

Parforsní hony
pofiádané u nás
neslouÏí k lovu
zvûfie. Psi pracují
na umûle
zaloÏené stopû
a na konci honu
je ãeká odmûna
v podobû
krmného masa.
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honu pfiinesl do âech na poãátku 18. sto-
letí zakladatel ¤ádu svatého Huberta hra-
bû Sporck. Ale uÏ v roce 1684 nechal hra-
bû Franti‰ek Schwarzenberg dovézt
z Francie smeãku honicích psÛ plemene
chien d’Artois. UÏ z roku 1510 ov‰em
pochází usnesení ãeského snûmu, které
zakazuje jezdit a ‰tvát s chrty od Zele-
ného ãtvrtka do sv. Jakuba. 
âesk˘ panovník Josef II., syn Marie
Terezie, nebyl – na rozdíl od sv˘ch pfiedkÛ
- ani myslivec, ani náruÏiv˘ lovec. Pfiesto
vydal v roce 1786 nov˘ loveck˘ fiád, kter˘
byl podobnû jako mnohá dal‰í opatfiení
z doby jeho vlády témûfi pfievratn˘. Na
jedné stranû usiloval o ochranu zemûdûl-
cÛ pfied dÛsledky „nezfiízeného loveckého
poÏitkáfiství“, souãasnû v‰ak dbal na zaru-
ãení práv majitelÛ honiteb. Do dne‰ní
doby mÛÏe b˘t pro zákonodárce inspira-
tivní Josefova zásada, Ïe kaÏd˘ vlastník,
tedy i majitel jak velké, tak malé honitby,
má volnost, chce-li vysazovat v lesích,
luzích a kfiovinách baÏanty, zajíce a jinou
zvûfi, ale má i volnost lovit se psy nebo
zvûfi ‰tvát, ov‰em jen ve své vlastní honit-
bû. Dnes je u nás ‰tvaní Ïivé zvûfie záko-
nem zakázáno; v Ïivé pamûti v‰ak máme,
jak boufilivou a „chytrou“ diskusi vyvola-
lo v na‰em parlamentu pfied nûkolika lety
schvalování tzv. „norovacího zákona“.
Tradice parforsních honÛ v âechách
byla obnovena v roce 1841, kdy byla
v Pardubicích zaloÏena parforsní spoleã-
nost. O znovuzavedení parforsních ho-
nÛ se tehdy pfiiãinil kníÏe Franti‰ek Lich-
tenstein. K nejv˘znaãnûj‰ím roãníkÛm

se poãítá rok 1874, kdy se honÛ pod
vedením mastera kníÏete Emila Fürs-
tenberga zúãastnil dokonce císafi Fran-
ti‰ek Josef I. s císafiovnou AlÏbûtou.
K pravideln˘m úãastníkÛm honÛ trvale
patfiili zástupci znám˘ch a vlivn˘ch ‰le-
chtick˘ch rodÛ, kníÏata a hrabata nejen
z âech: Ferdinand Kinsk˘, kníÏe Thurn-
Taxis, hrabû Clam-Galas, princ Rohan,
hrabû Esterhazy nebo kníÏe
Windischgrätz. V roce 1885 nav‰tívil
pardubické hony korunní princ Rudolf
s princeznou ·tûpánkou a arcivévoda
Otto. Pravidelné pofiádání honÛ trvalo
dal‰ích více neÏ 70 let, do roku 1913.
Tradice byla na stejném místû obnovena
aÏ za dal‰ích bezmála 70 let, v roce 2002.
âesk˘ moderní parfors mûl urãitou zvlá‰t-
nost: parforsní spoleãnost byla akciovkou,
která kupovala pro svou potfiebu honicí
psy z Anglie. Ve Vagaãovicích si také vydr-
Ïovala velkou oboru, kde byli speciálnû
pro úãely parforsních honÛ chováni jele-
ni. PrÛbûh honu vypadal tak, Ïe v okolí
Pardubic byla urãena místa, meety neboli
dostaveníãka (ve francouzské ‰tvanici ren-
dez-vous), kde v den honu oãekával jezd-
ce hecmistr se dvûma vipy (pomocníky)
a se smeãkou psÛ. Opodál byl pfiipraven
jelení vÛz, z nûjÏ byl na znamení hecmist-
ra vypu‰tûn paroháã do volné pfiírody. Po
20 minutách náskoku byli na jeho stopu
nasazeni psi a celá spoleãnost se v plném
trysku pustila do pronásledování. Pokud
se zdafiilo, bylo vyãerpané zvífie dostiÏeno
(u‰tváno) a ‰Èastn˘ jezdec mohl provolat
„halali“. Psi byli ov‰em krátce pfied tím
zadrÏeni a odvoláni, aby jelena neroztrha-

li. Vipové jej pak svázali a odvezli zpût do
obory, kde se mohl zotavit. Stávalo se
ov‰em, Ïe jelen náskok vyuÏil a jezdcÛm
se ztratil. Pak hon konãil bez „halali“.
V souãasnosti jsou parforsní hony pofiá-
dané v Pardubicích, Chlumci nad Cidli-
nou a v Kladrubech nad Labem sportov-
ní jezdeckou disciplínou; tradiãní lov
pfiipomínají kromû obleãení jezdcÛ lovec-
ké znûlky a smeãka parforsních psÛ, kte-
rá ov‰em nepronásleduje jelena ani li‰ku,
ale s nemen‰í vervou a dÛsledností se fiítí
krajinou po umûle pobarvené stopû. Není
pochyb, Ïe jde o vzru‰ující záÏitek pro
jezdce, kter˘ si jistû nezadá „s nejvy‰‰í
loveckou rozko‰í náruÏiv˘ch sportsma-
nÛ“, aniÏ by ov‰em zároveÀ ‰lo o „ne-
zmûrné t˘rání zvífiat, pfiíãící se jemnocitu
a humanitû“. Sledovat pohyb smeãky
vzru‰enû vydávajících foxhaundÛ, násle-
dovan˘ch „loty“ jezdcÛ v ãerven˘ch ka-
bátcích, ktefií se fiítí podzimní krajinou
nebo ladnû pfiecházejí na dal‰í úseky
a meety, je zvlá‰tním a nev‰edním záÏit-
kem i pro diváky. M. Císafiovsk˘

Dobov˘ snímek pardubického c. a k.
dvorního fotografa Josefa Pírka, kter˘
se jako jedin˘ v celém Rakousku od
roku 1877 specializoval na „reportáÏe“
z parforsních honÛ, pfiedstavuje
hecmistra se smeãkopu psÛ pfied
zaãátkem ‰tvanice v roce 1902
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Zvlá‰tní ráz dodává parforsnímu honu
smeãka honicích psÛ pÛvodem z Irska
Asbach Foxhounds, kterou na loÀsk˘
hon pfiivezl z Nûmecka pan Otto Schütze
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