
ktivní podíl na rozbití „nenávidû-
né“ monarchie se ov‰em âechÛm
v budoucnu nûkolikrát krutû vy-

mstil. Tradiãnû rozpínavé Nûmecko ztra-
tilo velkého konkurenta a jiÏ po dvaceti
letech se âechy (a samozfiejmû Morava)
staly jednou z jeho prvních mocensk˘ch
obûtí. Vystfiídalo je nûkolik desetiletí vaza-
lského vztahu k Sovûtskému svazu, dovr-
‰enému otevfienou okupací v roce 1968,
a naposled druhofiadé postavení malého
státu v rámci EU. Zrovna ãe‰tí kynologo-
vé si pfiitom v habsburské monarchii ne-
mûli pfiíli‰ na co stûÏovat. MístodrÏící pro
Království ãeské prakticky bez problémÛ
povolovalo a registrovalo v‰echny mysli-
vecké, lovecké, ochranáfiské nebo kynolo-
gické spolky, a to i kdyÏ zdÛrazÀovaly
svÛj ãesk˘ charakter a poslání. Ze strany
úfiadÛ nebyly ãinûny pfiekáÏky vzniku ães-
ké „kmenorodní“, plemenné knihy psÛ
ani pofiádání zemsk˘ch ãi mezinárodních
v˘stav, kynologick˘ch zkou‰ek nebo – jak
jsme si ukázali – v úãasti na velk˘ch hos-
podáfisk˘ch v˘stavách apod. Vycházela fia-
da ãesk˘ch listÛ vûnovan˘ch myslivosti,
kynologii, zvífiatÛm a jejich ochranû. Sna-
hou kdejakého spolku a spoleãku o nûko-
lika zakládajících ãlenech bylo mít v pfied-
stavenstvu alespoÀ jednoho v˘znamného
‰lechtice. Spolkové zprávy se jen hemÏily
servilními notickami o tom, co která Jeho
Jasnost fiekla, kam pfii‰la a kolik toho
zastfielila. Protektorem ãeského honební-
ho spolku byla Jeho cís. a král. V̆ sost pan
arcikníÏe Franti‰ek Ferdinand z Rakous-
Este, pfiedsedou âeské lesnické jednoty
kníÏe Karel Schwarzenberg; hrabû Nostiz
a posléze kníÏe Bedfiich z Lobkowitz stáli
v ãele Spolku pro ochranu honby a chov
psÛ v království âeském, v˘boru âeského
kynologického klubu Hubert pfiedsedal
„vysokorod˘ pan Artu‰ hrabû Aichel-
burg“: „Jeho volba pfiivítána byla v‰ude
nad‰enû, radostnû a s boufiliv˘mi projevy
lásky, vûrnosti a oddanosti,“ psala âeská
myslivost v roce 1914. V praxi byl ãesk˘-
mi kynology pouÏíván rakousk˘ zku‰ební
fiád pro lovecké psy a teprve tûsnû pfied
vypuknutím války vydal „Hubert“ ãesk˘
zku‰ební fiád pro ohafie. Zemsk˘ spolek
pûstitelÛ u‰lechtil˘ch psÛ v Praze do
poslední chvíle váleãného konfliktu pofiá-
dal v˘cvik psÛ k váleãné sluÏbû zdravotní
a bezpeãnostní a pfiedával své psy pro
potfieby rakouské armády. Nejlep‰í ãe‰tí
cviãitelé psÛ slouÏili v c. a k. ãetnictvu.
Ani vzdálenû se ale nedá fiíci, Ïe by ãe‰tí
myslivci a kynologové pfies proklamativní
názvy sv˘ch spolkÛ a listÛ sjednocovali
své úsilí „za ãeskou vûc“, natoÏ proti mo-
narchii. Více ãasu trávili vzájemn˘mi slov-
ními v˘pady, nekoneãn˘m ha‰tefiením

a zakládáním trucpodnikÛ. Jakmile v‰ak
bylo jasné, Ïe se mocnáfiství rozpadá,
i oni jedním hlasem volali ve sv˘ch ãaso-
pisech: Hydra padla! Jak se v dal‰í histo-
rii ukázalo, pod ãesk˘m sluníãkem to zda-
leka nebylo naposledy. 
V prosinci 1918 v prvním ãísle vydaném
po vyhlá‰ení âeskoslovenské republiky
táÏ âeská myslivost a stejní redaktofii
nad‰enû volají: „Hydra padla! Po stra‰li-
vém utrpení… vcházíme obrozeni nej-
slad‰ími nadûjemi v nov˘ Ïivot, v Ïivot,
jenÏ nám byl po tfii sta let upírán a po
nûmÏ jsme marnû touÏili. NechÈ rozlétne
se tato radostná vzkazka po lesních chrá-
mech ãeskoslovensk˘ch, nechÈ vzplesá
a rozzvuãí se srdce ãeského myslivce!
Tyran pozbyl moci!“ A hned se ohlásil

„ãesk˘ disent“: „A mezi tím, co kaÏd˘ ães-
k˘ jedinec trpûl, pracovalo se houÏevnatû
nejenom u nás, ale i za hranicemi.“
Samozfiejmû hlavnû vydavatelé a redakto-
fii, ktefií dvacet roãníkÛ pfied tím vydávali
svÛj ãasopis, „chvûli se o svou existenci…
Ale mocná láska k vlasti, listu a k vûci,
obûtování v‰eho, co bylo, a mocné sebe-
zapfiení, pfiíznaãné na‰í ãeské stísnûné
du‰i, pfiekonávaly tuto nemoÏnost.“ TakÏe
jak jinak – v novém státû bude ãasopis
hájit zájmy v‰ech ãesk˘ch myslivcÛ a lov-
cÛ a podílet se na dal‰ích slavn˘ch dûji-
nách. Neuplynuly v‰ak ani dva mûsíce,
a byli jsme opût na tradiãním „ãeském
dvoreãku“. Michal Císafiovsk˘

P¤Í·Tù: Bol‰evictví pfii honbách
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

A „Hydra“ padla!
V˘sledek první svûtové války 1914 – 1918 znamenal pro Evropu
dalekosáhlé zmûny. Rozpad Rakousko-Uherské fií‰e definitivnû
smazal my‰lenku austroslavismu – jisté autonomie men‰ích,
zejména slovansk˘ch národÛ v rámci habsburské monarchie
(zastával ji napfiíklad Karel Havlíãek Borovsk˘), tedy principu ne
zcela vzdáleného daleko pozdûj‰ímu úsilí o sjednocování Evropy.

Provolání
k ãeskoslo-
vensk˘m
myslivcÛm
a lovcÛm
v âeské
myslivosti
v prosinci
1918
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