
HISTORIE

Jak vypadali pfied 100 lety...

Fo
to

 a
 r

ep
ro

: C
AN

IS
 –

 M
ed

ia

52 SVùT PSÒ 6/05

Do Británie, která je dnes zemí jeho pÛvodu, se labradorsk˘ retrívr dostal spoleãnû
s rybáfii, dopravujícími své úlovky tresek z kanadského New Foundlandu koncem 
19. století. Je dokonce zachován dopis hrabûte z Malmesbury, datovan˘ rokem 
1870, v nûmÏ je zaznamenána koupû psÛ tohoto plemene, uÏ tehdy naz˘van˘ch
labrador, od rybáfiÛ z anglického Poolu, od majitele lodi plukovníka P. Hawkera.

pravdového labradora pr˘ bylo
moÏno poznat podle toho, Ïe
jeho hladká srst odpuzuje vodu

jako olej, a navíc má ocas jako vydra. Za
oceánem, zejména na New Foundlandu,
nikoli tedy zcela pfiesnû na Labradoru,
pouÏívali místní rybáfii men‰í silné psy,
známé zde nejãastûji pod jménem St.
John's Dog, pfii lovu ryb a pro pfiiná‰ení
kachen z rozervan˘ch pobfieÏních útesÛ.
Podle majora M. Portala (Guns at Home
and Abroad) vznikli labradofii kfiíÏením
velk˘ch ãern˘ch novofundlandsk˘ch psÛ
s ãern˘mi pointry. 
První zápis v anglické plemenné knize

pochází z roku 1870, oficiálnû byl labra-
dorsk˘ retrívr uznán v roce 1903 a tehdy
se také vydal na své vítûzné taÏení svûtem.
V âechách, a dá se soudit, Ïe ani v sou-
sedních zemích, v té dobû o labradorech
je‰tû nikdo nic nevûdûl. Za jediné psy
z této ãásti svûta byli povaÏováni novo-
fundland‰tí psi „rybáci“, z nichÏ vze‰lo
plemeno téhoÏ jména. 
I na labradora se tedy mÛÏe vztahovat
tehdej‰í zji‰tûní anglick˘ch pfiírodozpyt-
cÛ, podle nichÏ „ãerní rybáci byli na onom
ostrovû vypûstûni teprve britsk˘mi osad-
níky po roce 1713, kdy ostrov Helluland
z majetku Francie postoupen byl Ang-

liãanÛm a pfiezván Nov˘m Foundlandem.
Francouz‰tí kolonisté, tam sídlící, mûli na
ostrovû k hlídce, obranû, tahu i nosení
nákladÛ obrovské starofrancouzské hnû-
dé psy fieznické. Pfiistûhovalci angliãtí pak
pfiivedli s sebou velké ãerné pudly a dlou-
hosrsté, rovnûÏ ãerné ‰kotské psy ovãác-
ké“. Pozdûji se zde vytvofiily dvû velikostní
variety, vût‰í horská a men‰í stfiednû vel-
k˘ch pobfieÏních psÛ. Ti se vyskytovali i ve
varietû krátkosrsté. 
Je‰tû v roce 1881 oznaãuje anglick˘ autor
Vero Shaw retrívry za mladé plemeno,
zná v‰ak jen wavy a curly-coated variety,
tedy psy se zvlnûnou nebo kudrnatou
srstí. K zakladatelÛm moderního chovu
v Anglii patfiili Mr. Hume z Withington
Kennels, od nûjÏ pocházeli na poãátku
století vynikající pracovní psi, a lady
Lorna, komtesa Howe, majitelka slavné-
ho Banchory Kennel. Jedním z prvních
majitelÛ labradorského retrívra - Glena
–byl vévoda z Yorku.
Zvlá‰tní je, Ïe labradorsk˘ retrívr snad
nebyl zobrazen pfied vynálezem fotogra-
fie! Jedin˘m obrazem, o nûmÏ se speku-
luje, Ïe by na nûm mohl b˘t jak˘si ran˘
labrador (stejnû tak ov‰em novofund-
landsk˘ pes nebo wavy-coated retrívr),
pochází od neznámého anglického malí-
fie a vznikl kolem roku 1870. Dal‰í obrazy,
jiÏ skuteãn˘ch labradorÛ, pocházejí aÏ
z 20. let minulého století. Nabízejí spí‰e
zajímavé srovnání ideální podoby vytvo-
fiené anglick˘m malífiem R. W. Binksem
s fotografiemi psÛ z téÏe chovné stanice 
- The Banchory Kennel v Idsworth, Hor-
dean, patfiící v té dobû paní Quintin
Dick(ové). Tento chov dal Anglii a svûtu
fiadu ‰ampionÛ a v˘raznû ovlivnil i chov
labradorÛ v USA. K nejslavnûj‰ím patfiil
tzv. dual ‰ampion Banchory Bolo (nar.
1915) a jeho syn Banchory Danilo; získali
vítûzství ve field trails i na v˘stavách,
Cruftovû a anglického KC. 
Stejnû zvlá‰tní v‰ak je, Ïe labrador,
o jehoÏ vzniku se více spekuluje neÏ ví,
pfii‰el do Evropy uÏ jako „hotov˘“ pes a za
celou dobu jeho zdokumentované exis-
tence se aÏ na barevné variety nezmûnil.

M. Císafiovsk˘
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Skupina
labradorsk˘ch
retrívrÛ ze slavného
Banchory Kennel;
ãtvrt˘ zleva sedí 
na prvním schodû
dual ‰ampion Bolo

Dvojnásobn˘
vítûz na Cruftovû
v˘stavû, pes
Topper ze slavné
chovné stanice
Stainton
Gundogs T. H.
Moorbyho

Jeden z prvních
anglick˘ch
‰ampionÛ mezi
labradory, pes
Grateley Ben
s ãíslem 360 B.B.
anglické plemenné
knihy získal více
neÏ 300 vítûzství
na speciálkách
a 16 „challenge
certificates“

·ampion
Banchory
Danilo

Pravdûpodobn˘ „ran˘
labrador“ na obraze

z doby kolem roku 1870

SP 06/05 52-53 100 let  16.5.2005 9:56  Stránka 53


