
rátce pfied válkou, v letech 1912
a 1913, se je‰tû konaly v˘stavy psÛ
v Praze a hledaãky v Chotovinách

u Tábora a ve Zbraslavi na Moravû, dal‰í
hledaãky se konaly aÏ na jafie 1918 ve
Velimi a podzimní v Ouporu u Mûlníka.
H. Dewetter, pozdûj‰í jednatel Ústfiední-
ho spolku pro ochranu honby a chov
loveck˘ch psÛ v âechách pfiipomnûl
v Pamûtním listû na oslavu pÛlstoletí prá-
ce spolku v roce 1883 aÏ 1933, Ïe ani
bûhem války ãinnost zcela neustala.
V roce 1913 bylo je‰tû uspofiádáno stfiíle-
ní na hlinûné holuby v Hostivafii a roku
1914 v Chuchli. V roce 1913 se nûktefií
ãe‰tí chovatelé zúãastnili mezinárodní
v˘stavy psÛ ve vídeÀské Gartenbau, ale
jak podotkl komentáfi k v˘stavû: Obûti
spojené s obesláním podobného podniku
ve Vídni jsou pfiíli‰ nákladné! Tûsnû pfied
vypuknutím války byl vydán nov˘ rakous-
k˘ zku‰ební fiád pro uznané stavûcí psy,
kter˘ pfiinesl jisté zadostiuãinûní ãesk˘m
chovatelÛm: „Museli pfiijít ãe‰tí kynolo-
gové, a svojí vlastní prací a úspûchy dre-
sérsk˘mi pouãiti pány z rakouského sva-
zu, Ïe psi angliãtí mohou na hledání
vedle psÛ nûmeck˘ch a griffonÛ postaviti
se na ãestné místo.“ Do té doby byl totiÏ
fiád urãen pouze pro „nûmecké psy lovec-
ké a griffony“. Horování pro anglické
lovecké psy, zejména pro úspû‰ného gor-
donsetra Boj-Praha, je z dne‰ního pohle-
du ponûkud pfiekvapivé. âesk˘ kynologic-
k˘ klub Hubert, v jehoÏ ãele stál tehdy
hrabû Artu‰ Aichelburg, se zároveÀ
dostal do bezmála „disidentské“ pozice:
tûm oficiálním rakousk˘m soudcÛm, kte-
fií se zúãastnili jím pofiádan˘ch hledaãek,
byla zakázána ãinnost.
Dal‰í ze ãtyfi aÏ pûti nejvût‰ích ãesk˘ch
spolkÛ té doby, Loveck˘ klub na Krá-
lovsk˘ch Vinohradech, vydal v roce 1914
vlastní kynologick˘ fiád o ‰esti ãláncích,
popisujících v‰ak v˘hradnû organizaãní
a administrativní záleÏitosti vãetnû pravi-
del „losování o psíky“ (na los v cenû 40
haléfiÛ mohli ãlenové klubu skuteãnû
vyhrát loveckého psa). 
V roce 1915 se nad vlivem války na ães-
kou kynologii zam˘‰lel v âeské myslivos-
ti J. B. Martin, kter˘ jako v‰ichni vûfiil
v brzk˘ konec svûtového konfliktu
a v „novou dobu“. „Nyní, za doby války,“
psal, „musí b˘ti na‰í jedinou snahou v‰e-

chen u‰lechtil˘ materiál kynologick˘, aÈ
jest to rasy kterékoliv, uchovati pro dobu
pfií‰tí a v‰ecko nepotfiebné jako zbyteã-
nou pfiítûÏ odhoditi, neboÈ nynûj‰í váleã-
né pomûry nedovolují Ïiviti bezúãelnû
lecjakého cizopasníka. Toto odklizení
musí postihnouti v‰eliké ty vesnické
i mûstské ‰tûkálky a miláãky star˘ch
panen! RÛzná churavá zvífiata, nedo-
chÛdãata, feny rÛzn˘ch tûch bastardÛ
hleìme zniãiti, aby zbyteãnû uÏiteãn˘m
a dobr˘m zvífiatÛm neuÏíraly potravy. Za
to musíme vûnovati v‰ecku ochranu
fenám ãistokrevn˘m.“
Od roku 1916 pofiádal Zemsk˘ spolek
pûstitelÛ u‰lechtil˘ch psÛ speciální kursy
pro v˘cvik psÛ k váleãné sluÏbû. Zamû-

fioval se zejména na sluÏbu bezpeãnostní
a zdravotní, kromû toho v nich byli
vychováváni i invalidní vojíni jako cviãite-
lé. Obsahem kursu bylo také „pouãení
zvûrolékafiské“. Spolek vydal v˘zvu v‰em
majitelÛm policejních psÛ, jmenovitû
nûmeck˘ch ovãákÛ, dobrmanÛ, erdelteri-
érÛ a rotvajlerÛ, aby své psy do stáfií 16
mûsícÛ pfiihla‰ovali do kursu a bezplatnû
je vûnovali rakouské armádû „k tomuto
ryze humannímu úãelu.“ Brzy se také
zaãaly objevovat zprávy o v˘konech váleã-
n˘ch psÛ v rakouském vojsku. Slavn˘mi
se stali napfiíklad Flok a Falk, ktefií byli
v poli od poãátku války. Jejich vÛdce, cho-
vatel, nebo jak se tehdy fiíkalo - pûstitel
psÛ – Josef Wagner z Badenu hlásil: „Za
noãní obhlídky severnû od M. procházeli
jsme les a já a nûkolik vojákÛ, kdyÏ moji
psi najednou zaãali táhnouti a spûchali
stranou do hustého lesa. Povolil jsem se
psÛm a na‰el jsem v lese rusk˘ dÛstojnic-
k˘ plá‰È, ‰avli a dva revolvery, v‰ecko
ukryté. Poslal jsem to plukovnímu ‰tábu
jako první ruskou trofej. Dne 22. záfií byl
jsem pfiidûlen k oddílu polního ãetnictva
v ruském Polsku; oddíl sestával z 58
muÏÛ. Dne 2. fiíjna provádûli jsme obhlíd-
ku, pfii níÏ ‰el jsem v ãele se sv˘mi psy. Pfii
tom stfielil na mne rusk˘ pû‰ák ‰estkrát
aniÏ jsem ho mohl spatfiiti. Pustil jsem
svoje psy, ktefií v okamÏiku pû‰áka objevi-
li a k zemi strhli, takÏe jsem ho mohl
zajmouti.“ Michal Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘
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Pryč se štěkálky a miláčky starých panen!
PÛtky a rÛznice ãesk˘ch kynologÛ pfieru‰ila první svûtová válka. Vût‰ina ãlenÛ
i funkcionáfiÛ spolkÛ postupnû ode‰la na boji‰tû, napfiíklad pfiedseda Spolku pro
ochranu zvûfie a chov psÛ v Král. ãeském kníÏe Bedfiich Lobkowicz bojoval v Itálii. 

Váleãn˘ pes
ve sluÏbû
zdravotní
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