
kontinentální Evropû se první v˘stava
psÛ konala od 14. do 30. ãervna 1863
v Hamburku. V rÛzn˘ch pfiístfie‰cích

a tûlocviãnách zde bylo vystaveno 453 psÛ.
V roce 1875 se konala v˘znamná mezinárodní
v˘stava v Baden Badenu a za zlomovou (zvlá‰tû
pro nûmecké ohafie) je povaÏována hannover-
ská v˘stava z kvûtna 1879. Zafiazování jednotli-
v˘ch psÛ do tfiíd bylo v té dobû je‰tû trochu pro-
blematické. Heinrich Essig, tvÛrce leonbergra,
v roce 1882 napsal: „MÛj synovec pfiihlásil na
v˘stavu v Hannoveru tfii psy. Budou-li tam
uznáni jako novofundlanìan, bernard˘n, nebo
leonberger, je mu lhostejno.“ Slavn˘ pes Caesar
obdrÏel na v˘stavû psÛ v roce 1880 v Berlínû
ãestnou cenu jako „dlouhosrst˘ alpsk˘ pes“. Na
následující v˘stavû ho anglick˘ rozhodãí popsal
jako „nádherného bernard˘na“ a specialista na
svatobernardské psy dr. Th. Künzli ho posoudil
jako „pûkného leonbergra“.
Spolek pro chov a cviãení psÛ v Království
ãeském, kter˘ zahájil svou ãinnost v roce 1881,
vyhlásil uspofiádání první „mezinárodní v˘sta-
vy v‰elik˘ch plemen“ na kvûten roku 1882 do
Prahy: „Spolek vybírá od vystavovatelÛ popla-
tek z místa a za krmení,“ pí‰e se ve zprávû
pofiadatelÛ. „Za to v‰ak postará se o rationelní
umístûní a krmení vystaven˘ch psÛ, ruãí za
nejpeãlivûj‰í hlídání jich a v pfiípadu onemoc-
nûní povolá k nim ihned zku‰eného zvûroléka-
fie. Také slibuje spolek, Ïe se cel˘m vlivem sv˘m
zasadí o poskytnutí v‰emoÏn˘ch v˘hod
dopravních. T̆ Ï zaruãuje dále patfiiãné mnoÏ-
ství vhodn˘ch a dostateãn˘ch prémií, nepfiejí-
má v‰ak nijakou záruku za moÏné zcepenûní,
útûk nebo pfiípadné po‰kození atd. vystave-
n˘ch psÛ.“ O prÛbûhu a v˘sledcích v˘stavy
bohuÏel zprávy k dispozici nemáme.
Za jeden z prvních úkolÛ si novû vytvofien˘
spolek vyt˘ãil vzkfií‰ení ãeského stavûcího psa.
Ve svém âasopisu pro chov a cviãení psÛ vydal
ihned „provolání k pánÛm myslivcÛm, milov-
níkÛm honby a psÛ v Království ãeském“, aby
spoleãnû hledali odpovûì na otázky sestavené
fofitem Zenkerem a lesním komisafiem L.
Hübnerem: Které jsou nejhlavnûj‰í plemenní
znaky ãeského stavûcího psa? Nalézá se t˘Ï

posud ãistokrevnû vychován v âechách?
Odporuãuje se dal‰í ãistokrevná v˘chova ães-
kého stavûcího psa vzhledem k jeho schop-
nostem neb zda zkfiíÏení Ïádoucno a jaké?
Dále byli lesníci vyzváni, aby podali podrob-
nou zprávu o sv˘ch psech vãetnû poãtu, stáfií,
pohlaví a rodu, a zda by „ochotni byli tytéÏ
spolkovému v˘boru pfiedvésti“. 
Za pfiedsedu poroty prvního pfiedvedení stavû-
cích psÛ ãeského plemene konaného 10. srpna
v Îatci byl získán princ Karel ze Schwar-
zenberkÛ, kter˘ mûl vítûznému psu pfiedat
cenu ‰est dukátÛ. Pfiedvedl se v‰ak jeden jedin˘
pes. Princ Karel tudíÏ konstatoval, Ïe „ãesk˘
stavûcí pes je ponûkud podobn˘ kometû, kte-
rouÏ jsme posledního ãasu vidûli a o níÏ nûkte-
fií tvrdili, Ïe má toliko jeden ohon, kdeÏto dru-
zí dokazovali, Ïe byla dvûma ohony opatfiena.
Jak velk˘ poãet stavûcích psÛ ãeského plemene
lze u nás nalézti, vysvítá nejlépe z toho… jeden
pfiihlá‰en˘! Jest moÏná pomocí toho jednoho
psa raci ãeského stavûcího psa, jeÏ se co v˘teã-
ná vychvaluje, znovu odchovati?“
Rok 1882 byl v‰ak pro ãeskou kynologii a mys-
livost v˘znamn˘ je‰tû z jednoho dÛvodu:
Polesn˘ královského mûsta Berouna J. V. âer-
n˘ vydal první velkou ãeskou MyslivosÈ, pfií-
ruãní knihu pro myslivce a pfiátele myslivosti.
Kniha pfiinesla i obsáhlou ãást vûnovanou
podrobnému popisu loveck˘ch plemen psÛ,
jejich vlastností, schopností, pouÏitelnosti
a v˘cviku. Zajímavé je, Ïe mezi ohafii neboli
stavûcími psy jmenuje v první skupinû ãeské-
ho ohafie, o nûmÏ v krátké charakteristice fiíká:

„âesk˘ ohafi pÛvodní jest pes stfiední velikos-
ti, jehoÏ hlava jest ‰iroká s kÛstkou, pysky pfie-
vû‰ené, ãenich ‰irok˘ a dvojit˘; zavû‰ení v˘teã-
né, svislé slechy visí váÏnû dolÛ; svûtla velká,
jasná, av‰ak zapadlá, jamky slzní ãervené, prsa
silná, bûhy pevné, tûlo více dlouhé a ohon
u zaãátku siln˘, do ‰piãky konãící. SrsÈ jeho
b˘vá prostfiednû jemná, barvy bílé a ka‰tanovû
skvrnité, nebo tigrovité, téÏ pouze ka‰tanové.“
Roku 1883 byl zaloÏen Spolek honební ochra-
ny zvûfie, kter˘ pozdûji pozmûnil svÛj název na
Spolek pro ochranu honby a zvûfie v Král. ães-
kém. V roce 1895 splynul s v˘‰e zmínûn˘m
Spolkem pro chov a cviãení psÛ pod nov˘m
sdruÏen˘m názvem Spolek pro ochranu hon-
by a chov loveck˘ch psÛ v Král. ãeském.
Prvním pfiedsedou spolku byl kníÏe Karel
Schwarzenberg, pán na Orlíku, jeho nástup-
cem se stal hrabû Jindfiich Clam-Martinic. Jak
uvádí jednatel spolku H. Dewetter, v kynologii
se tehdy jevil velk˘ nedostatek v tom, Ïe schá-
zela fiádnû vedená plemenná kniha loveck˘ch
psÛ (o psech uÏitkov˘ch a okrasn˘ch, jak se
tehdy fiíkalo, ani nemluvû). Docházelo tak kro-
mû jiného ke znehodnocování krve kvalitních
a drah˘ch importÛ, mezi nimÏ byli i ohafii
z Anglie. NezapomeÀme ale ani na slavného
anglického buldoka DÏoka Karla Havlíãka
Borovského… V roce 1886 tedy pfii‰el v˘bor
spolku, jemuÏ pfiedsedal hrabû Zdenek
Waldstein, s my‰lenkou zaloÏit âeskou kme-
norodní knihu psÛ. (jejíÏ tehdy nezbytnû
nûmeck˘ dvojtitul znûl Boehmisches Hunde-
Stammbuch). Dewetter uvádí zajímav˘ pfie-
hled zápisÛ: 19 pointrÛ, 17 anglick˘ch setrÛ, 9
irsk˘ch setrÛ, 17 gordonsetrÛ, 2 grifoni (tak
byli naz˘vaní hrubosrstí ohafii typu ãeského
fouska), 81 nûmeck˘ch krátkosrst˘ch ohafiÛ,
dále ohafii drsnosrstí a dlouhosrstí, jezevãíci,
zvlá‰È jezevãíci dlouhosrstí, hanover‰tí barváfii,
anglick˘ retrívr, hladcí chrti, barzojové a fox-
haundi. Roku 1890 uspofiádal spolek v˘stavu
psÛ v Podûbradech, jejímÏ patronem byl kníÏe
Arno‰t Hohenlohe. Mezi ãesk˘mi myslivci
nebylo pr˘ tehdy lehké nalézt „ãistokrevné“
jedince. Dal‰í v˘stava spolku se konala v roce
1891 v Praze. M. Císafiovsk˘
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Poãet psÛ v Praze r. 1898
Na Starém Mûstû bylo hlídacích a taÏn˘ch
psÛ 72, pro zábavu 610; na Novém Mûstû
hlídacích a taÏn˘ch 160, pro zábavu 366;
na Malé Stranû 86 a 394; na Hradãanech
26 a 60; v Josefovû 21 a 111; na Král.
Vinohradech 32 a 41 a v Hole‰ovicích 235
a 192; dohromady hlídacích a taÏn˘ch psÛ
632 a psÛ pro zábavu 2774. Za tyto psy
zaplatilo se danû 12 360 zlat˘ch. V roce
1897 bylo v Praze psÛ dohromady 3473, 
za nûÏ se zaplatilo danû 12 682 zlat˘ch.

Zcepenění bez záruky
NeÏ Charles Cruft otevfiel v roce 1891 svou první velkou v˘stavu pro
v‰echna plemena – bylo jich tehdy 49 v celkovém poãtu 2450 takzvan˘ch
vstupÛ, tedy psích úãastníkÛ plus dvû zvlá‰tní tfiídy pro „psy z arktick˘ch
oblastí“ a „ãínské psy“ – uspofiádal nejprve nûkolik v˘stav men‰ích.
První, v roce 1886, byla urãena v˘hradnû pro teriéry. ProtoÏe byl 
Ch. Cruft sekretáfiem nûkolika chovatelsk˘ch klubÛ, podafiilo se mu do
v˘stavy postupnû pfiiãlenit dal‰í plemena, takÏe v roce 1890 uÏ byla
v˘stava „Birmingham Dog Show Society“ urãena vedle teriérÛ i koliím
a chovatelsk˘m klubÛm toy neboli mal˘ch spoleãensk˘ch plemen.
Podobn˘ v˘voj se jen o nûkolik málo let pozdûji odehrával i v âechách.

Pes Caesar byl ve své dobû
tak slavn˘, Ïe se objevoval

i ve spoleãensk˘ch ãasopisech

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘ 1881 – 1898 
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