
nepatrném poãtu se s dalmatinem
u nás setkáváme jiÏ v dobû mezi
svûtov˘mi válkami a tûsnû po

skonãení druhé svûtové války. V období
první republiky byl u nás jedin˘m chova-
telem dalmatinÛ J. Manek z Jablonce nad
Nisou, kter˘ mûl chovatelskou stanici
s názvem Miramare. Dalmatini se v‰ak
pfiíli‰ neroz‰ífiili. Pouze ojedinûle je vlast-
nili v Jablonci, Liberci a okolí nûmeãtí
podnikatelé pro okrasu sv˘ch vil, kde se
dalmatin v prostfiedí rododendronov˘ch
zahrad krásnû vyjímal.
Po druhé svûtové válce bylo na Jablonec-
ku a Liberecku asi deset dalmatinÛ. V ro-
ce 1946 se objevili na v˘stavû v Liberci
v barevném rázu teãek ãern˘ch i hnû-
d˘ch. Jejich odchovy se nezachovaly,
neboÈ odsunem NûmcÛ toto plemeno
z na‰ich zemí vymizelo úplnû. Pokud se
dalmatini v dal‰ích letech ojedinûle obje-
vili na mezinárodních v˘stavách v Praze
nebo Brnû, patfiili v˘hradnû zahraniãním
vystavovatelÛm.
Tento stav trval aÏ do 26. dubna 1969, kdy
brnûnsk˘ chirurg MUDr. Milo‰ Synek
dovezl ze Záhfiebu v Chorvatsku prvního
dalmatina. Byla to ãernû teãkovaná fena
Arze od Jadrana. Krátce nato získala paní
Anna ·atrová z Prahy ãernû teãkovaného
psa Duxfordham My Magician (MÛj kou-
zelník) z Lond˘na. Tito dva dovezení je-
dinci se stali základem samostatného
chovatelského klubu. Ustavení klubu se
uskuteãnilo po pfiedchozí témûfi ‰estileté
pfiípravû. Ta spoãívala mimo jiné ve v˘bû-
ru zahraniãních chovatelsk˘ch stanic,
které by dávaly záruku kvalitních odcho-
vÛ. Stejnû tak byli vybíráni psi zahraniã-
ních majitelÛ za úãelem krytí fen doveze-
n˘ch i pocházejícich z na‰ich poãáteãních
vrhÛ, aby byla v nejkrat‰í dobû zaji‰tûna
co nej‰ir‰í chovatelská základna. Tento
plán a pfiíprava rozvoje chovu dalmatinÛ
byly pfiedloÏeny tehdej‰í Ústfiední odbor-
né komisi âeského svazu chovatelÛ drob-
ného hospodáfiského zvífiectva. I kdyÏ
zaloÏení chovatelského klubu pouze na
dvou dovezen˘ch jedincích na‰lo v uve-
dené fiídící organizaci pochybovaãe, byl
klub dne 1. dubna 1970 zaloÏen.
JiÏ v kvûtnu téhoÏ roku byla dovezena
z tehdej‰í NDR hnûdû teãkovaná fena
Belka de Casanova a v ãervnu její sestra,
rovnûÏ hnûdû teãkovaná, velice typická
Bessy de Casanova. Do konce roku 1970
bylo dovezeno ze zahraniãí dal‰ích 5 kva-
litních dalmatinÛ. První tfii v˘‰e uvedené
feny byly nakryty nepfiíbuzn˘mi ‰piãkov˘-
mi zahraniãními psy. V den prvního v˘ro-
ãí zaloÏení klubu bylo u nás jiÏ 24 dalma-
tinÛ, z toho 14 z ãesk˘ch odchovÛ. 
V druhém roce ãinnosti klubu bylo jiÏ

evidováno 68 dalmatinÛ. Prvními dalma-
tiny, ktefií se zúãastnili zahraniãní mezi-
národní v˘stavy, byli Axel Dammi, kter˘
jakoÏto první dalmatin ãeského chovu
získal titul CACIB, a Bajan ze Vãelí
zahrady, kter˘ byl ve tfiídû mlad˘ch
ohodnocen titulem Vítûz tfiídy mlad˘ch.
Tento pes narozen˘ v roce 1971 získal na
mezinárodní v˘stavû v Budape‰ti 1973
titul CACIB. 

V roce 1972 se konala první speciální v˘-
stava dalmatinÛ s mezinárodní úãastí
v rámci oblastní podbrdské v˘stavy psÛ
v Rokycanech. Byla to první pfiehlídka
dosavadních v˘sledkÛ na‰eho chovu
a mûla neãekan˘ úspûch, neboÈ se jí
zúãastnilo 68 dalmatinÛ a nechybûli ani
psi z Rakouska a Nûmecka. Jedním z vy-
stavovatelÛ byl i jugoslávsk˘ velvyslanec.
Jeho pes Runi Vihorska byl u nás rovnûÏ
chovnû vyuÏíván.
Dalmatin postupnû získával popularitu
a zaãal se objevovat na v‰ech oblastních
v˘stavách u nás. Dalmatini s ãesk˘mi
názvy chovatelsk˘ch stanic dosahovali
vysok˘ch ocenûní na v˘stavách v zahra-
niãí a skvûle reprezentovali ãeskou kyno-
logii. To bylo povzbuzením nejen pro
ãleny klubu, ale i pro dal‰í zájemce
o chov dalmatinÛ. 
Dnes je Dalmatin klub âR jedním z nej-
vût‰ích klubÛ ãeské kynologie. Toto ple-
meno si získalo oblibu nejen pro své
typické a neobvyklé teãkované zbarvení
v ãerné nebo hnûdé barvû, ale také pro
svou inteligentní, bystrou a milou pova-
hu, obdivuhodnou chápavost a vytrva-
lost. ing. Jan Findejs

35 let chovu dalmatinů u nás 
V leto‰ním roce si pfiipomínáme 35. v˘roãí chovu dalmatinÛ
v âeské republice. VraÈme se v‰ak nejprve o fiadu let zpût.
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Dalmatin v âeské republice

Bajan ze Vãelí zahrady se
narodil v roce 1971 a získal 
na mezinárodní v˘stavû
v Budape‰ti 1973 titul CACIB

V

Pár sedmit˘denních ‰tûÀat z prvního
ãeského vrhu dalmatinÛ ASMAR a ALKA
ze Vãelí zahrady, nar. 15. 1. 1971

Dalmatin klub, Mgr. Dagmar Coubalová,
Komenského 274, 435 11 Lom,
dasa.coubalova@post.cz, www.

sweb.cz/dalmatinklub
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