
âechách se první pfiedvedení psÛ
konalo v roce 1881 v Îatci, první
v˘stava psÛ „dle moderního vzo-

ru“ pak v roce 1899. Byla to v˘stava
„zemská“, probíhající souãasnû s v˘stav-
ním trhem hospodáfisk˘m; první samo-
statná v˘stava psÛ se konala o rok
pozdûji a první mezinárodní v˘stava
psÛ probûhla v Královské obofie v Praze
ve dnech 26. aÏ 28. kvûtna 1901 pfiiãinû-
ním Zemského spolku pûstitelÛ u‰le-
chtil˘ch psÛ v Praze. 
V˘stavy byly prvními tfie‰niãkami na
dortu, jimÏ bylo ozdobeno pfiedcházejí-
cí úsilí lesníkÛ, myslivcÛ a pfiátel pfiíro-
dy o spolkov˘, pozdûji jsme si zvykli
fiíkat „organizovan˘“ Ïivot. Podezfielého
v˘znamu nabylo toto oznaãení aÏ dale-
ko pozdûji, v dobû, kdy soudruhem uÏ
nebyl londonovsk˘ druh v nouzi.
V Anglii to vyfie‰ili ãlenstvím v klubu.
Aby se v‰ak i anglická kynologie
pohnula, museli se kynologové „zorga-
nizovat“. V roce 1873 tedy zaloÏili
„Spolek psí boudy“ neboli Kennel Club,
jehoÏ hlavním úkolem bylo stanovit
urãitá pravidla pro „shows and trials“,
tedy v˘stavy a zkou‰ky. Na rozdíl od
pozdûj‰ích ãesk˘ch zku‰eností muselo
tak b˘t ov‰em uãinûno zpÛsobem, aby
chovatelé psÛ mohli svého koníãka
nadále provozovat bez nepatfiiãn˘ch
omezení. V na‰ich konãinách byly
zakládány rÛzné spolky, jednoty a sva-
zy zpravidla z dÛvodÛ zcela opaãn˘ch.
Za první ãesk˘ spolek, kter˘ mûl co do
ãinûní s kynologií, je zpravidla povaÏo-
ván Spolek mysliveck˘, zaloÏen˘ v revo-
luãním roce 1848 v Mûlníce. Ve sv˘ch
stanovách mûl uvedenu i povinnost
peãovat o chov ãistokrevn˘ch loveck˘ch
psÛ. O dva roky dfiíve se pokusila zalo-
Ïit obdobn˘ spolek malá spoleãnost
lesníkÛ v boleslavském kraji, ktefií tou-
Ïili naplnit pfiání, jeÏ „tkvûlo uÏ dlouho
v srdcích mnoha ãesk˘ch lesníkÛ“.
V tehdej‰ích politick˘ch pomûrech ov-
‰em nemûli ‰anci na úspûch. Název spo-
lek pr˘ ãinil v jist˘ch kruzích velmi ‰pat-

n˘ dojem a spolek bez politick˘ch
tendencí byl povaÏován za nûco
zhola nemoÏného. „KdeÏto ãil˘
a upfiímn˘ lesník nejménû se klo-
ní k politice,“ konstatuje je‰tû
v roce 1872 ãesk˘ ãasopis Háj.
První pokus o vlasteneck˘ pod-
nik tedy nevy‰el.
Revoluãní rok a novû pfiijatá
konstituce v‰ak myslivce zno-
vu povzbudily, a tak se 22.
kvûtna 1848 uskuteãnila
v Mûlníce valná schÛze. Vzá-
pûtí vy‰lo v PraÏsk˘ch novinách provo-
lání ke v‰em lesníkÛm v âechách, aby
se na 3. ãervence dostavili do Prahy.
V dÛsledku dramatick˘ch politick˘ch
událostí se‰lo se asi 40 lesníkÛ aÏ 3. srp-
na a po zvolení nadfor‰mistra Gintla
pfiedsedou zaãala práce na stanovách
âeské lesnické jednoty. Za místo první
schÛze nového spolku byla na dny 4.
a 5. záfií urãena opût Praha.
Brzy na to, 12. února 1849, zahájil svou
ãinnost také praÏsk˘ lesnick˘ spolek
Hubertus za tím úãelem, „aby poboãní
myslivci co moÏná nejvíce se v pospoli-
tém obcování mezi sebou zdokonalova-
li.“ Protektorem pfieváÏnû vzdûlávacího
spolku se stal kníÏe Hugo z Thurn
TaxisÛ. V roce 1856 zaãal vycházet první
ãesk˘ ãasopis pro myslivce Zábavy mys-
livecké, na nûÏ od roku 1872 navázaly
ãasopis Háj s pfiílohou Lovûna. Zde se
zaãaly objevovat také nejstar‰í pÛvodní
ãeské práce o kynologii. K nejpodstat-
nûj‰ím patfiil seriál O psu od Antonína
Steckera z Mladé Boleslavi. Z nûj se ãte-
náfii napfiíklad dozvûdûli, Ïe pÛvod psa
musí b˘t rozmanit˘ uÏ proto, Ïe grön-
landsk˘ pes se Ïiví v˘hradnû rybami,
zatímco psíci jiÏních ostrovÛ pouze
bylinnou potravu poÏívají a mnozí dru-
hové u nás jen v‰eliké odpadky masa
Ïerou, nûkter˘ pes plove velmi rád, jin˘
‰títí se zase vody apod. Ke spoleãn˘m
známkám, jimiÏ kaÏd˘ krotk˘ pes se
vyznaãuje, patfií pfiednû sedm bradavek
na obliãeji, opatfien˘ch dvûma aÏ ãtyfimi

‰tûtinami. Pfies ty-
to – z dne‰ního pohledu úsmûvné
poznámky – obsahoval v‰ak seriál pod-
statné informace, pfievzaté od pfiedních
zoologÛ i kynologÛ své doby. Vãetnû
systematiky psovit˘ch ‰elem a tfiídûní
(tfií) skupin psa domácího.
V zapomnûní upadla pfiíprava a ustave-
ní prvního ryze kynologického Spolku
pro chov a vpravu psÛ v Království ães-
kém, jehoÏ ustavující schÛze se konala
12. února roku 1881. Spolek pro chov
a cviãení psÛ v Království ãeském byl
uznán místodrÏitelsk˘m v˘nosem ã.
14789 ze dne 21. bfiezna. Na první valné
a plné schÛzi konané dne 15. kvûtna se
prezidentem spolku stal Prinz Carl
Schwarzenberg, 1. viceprezidentem Pán
Carl Hrabû Buquoy de Longeuaval a 2.
viceprezidentem Edmund Svoboda,
hlavní fofit království. Mezi zakladateli
spolku byl i v˘znamn˘ kynolog, lesní
mistr z Písku Josef Zenker, kter˘ se vel-
mi zaslouÏil o ãeského fouska. Spolek
byl rozdûlen do tfií sekcí, a to pro chov
psÛ, pro v˘cvik psÛ a pro v˘stavnictví.
Je veliká ‰koda, Ïe se nepodafiilo naplnit
zámûr, projednávan˘ hned na první
schÛzi, a to uspofiádání velké v˘stavy
psÛ hned v roce 1881. Od února 1881,
tedy je‰tû pfied sv˘m oficiálním uzná-
ním, zaãal v‰ak spolek vydávat první
ãesk˘ (i kdyÏ dvojjazyãn˘) âasopis
Spolku pro chov a cviãení psÛ
v Království ãeském. M. Císafiovsk˘
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Jak si stojí ãeská kynologie?

V

Český život spolkový
První samostatná v˘stava psÛ v Anglii a tím i na svûtû se konala
v ãervnu roku 1859. V Newcastle-upon-Tyne byla uspofiádána
v˘stava o dvou tfiídách: s jednou pro pointry a druhou pro setry.
Toto datum se stalo mezníkem pro britskou i svûtovou kynologii,
neboÈ od té doby se kynologick˘ letopoãet zaãal poãítat a dûlit na
dobu pfied v˘stavami a na ná‰ letopoãet. Jak si v tomto srovnání
stojí ãeská kynologie? DrÏeli âechové, statní jonáci, krok se 
svûtem i pod jafimem habsburské monarchie a nûmeckého Ïivlu?
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