
o prvním listu ãesk˘ch lesníkÛ
a myslivcÛ nazvaném Háj, s pfiílo-
hou Lovûna, kter˘ vydával od

v roku 1872 lesník Jan DoleÏal, dostali
ãlenové Spolku pro ochranu honby
a chov loveck˘ch psÛ v Král. ãeském
pfiedplaceny Listy lovecké. âasopis v‰ak
byl podle dobov˘ch zpráv spolku nejtíÏi-
vûj‰ím bfiemenem a pÛsobil velké v˘kyvy
ve finanãní rozvaze spolku.
V listopadu roku 1897 vy‰lo v Praze na
ÎiÏkovû první ãíslo ústfiedního ãasopisu
pfiátel lesa a myslivosti Myslivec za redak-
ce Jana Seidla. Vedle „pûstování lásky ku
zdûdûné po otcích hroudû, ãeskému lesu
a ãeské nivû“ sliboval vûnovat se i otáz-
kám „chovu psÛ pro honbu a sport“.
Odbornost tohoto listu v‰ak nebyla ales-
poÀ zpoãátku valná, kynologie byla
zastoupena jen skromnû, ãasto jen rytina-
mi nebo obrázky psÛ bez jakéhokoli dal-
‰ího komentáfie. Pozdûji se zaãaly objevo-
vat dost povrchní charakteristiky
jednotliv˘ch plemen a zprávy typu: Úrod-
ná fena. Majiteli usedlosti Kinclovky
u Troje panu J. Suchému, vrhla pÛldruhé-
ho roku stará myslivecká fenka anglická
patnáct ‰tûÀat úplnû vyvinut˘ch. 
K zajímavûj‰ím patfiil v˘tah z pfiedná‰ky
profesora Studera na v˘roãní schÛzi ‰v˘-
carsk˘ch pfiírodozpytcÛ v Curychu o his-
torii plemen psÛ a rozsáhlá polemika
o pfiínosu, respektive zbyteãnosti nové-
ho plemene pudlpointra pro ãeské mys-
livce: „Právû tak jako dokázáno jest, Ïe
je‰tû ze v‰ech pudlpointerÛ dva sobû
podobni nebyli, téÏ tak jest jejich lovec-
ká v˘teãnost jen nahodilá, a proto se pfii-
drÏme na‰ich star˘ch osvûdãen˘ch dru-
hÛ, které promy‰len˘m, obezfietn˘m
pûstûním a stál˘m cviãením pfiivedeme
k neb˘valé dokonalosti!“ uzavfiel tehdy
diskusi L. Kouteck˘.
V ãasopise také zaznûla v˘zva, „aby se
se‰lo a smluvilo nûkolik ãesky sm˘‰lejí-
cích kynologÛ a zaloÏila se vlastní na‰e
plemenná kniha pro psy krátko, dlouho

i ostnosrsté a byl zaloÏen nov˘ ãesk˘ spo-
lek pro chov psÛ mysliveck˘ch a sportov-
ních,“ neboÈ „dosavadní na‰e kynologie
ãeská existuje toliko dle jména, ve sku-
teãnosti jest popelkou, vyvolávající
úsmûv útrpnosti a ironie u pánÛ, jimÏ
nûkolik ãesk˘ch dobráãkÛ ochotnû pfii-
zvukuje.“ Tûmi „pány“ byli samozfiejmû
mínûni Nûmci.
SoubûÏnû s Myslivcem vycházel od roku
1897 dal‰í ãasopis âeská myslivost, orgán
pro chov a ochranu zvûfie, zpûvného ptac-
tva a orgán pro chov a cviãení psÛ mysli-
veck˘ch, s podtitulem „První praÏsk˘
ústfiední list pfiátel myslivosti, pfiírody
a u‰lechtil˘ch zábav loveck˘ch“, redigova-
n˘ Hynkem ·tûtkou. 
Myslivost mûla – jak patrno – pfiátel dost,
ti v‰ak nebyli ani dost málo pfiátelé mezi
sebou. Îasneme-li dnes nad politikafie-
ním a trapností ãeského vefiejného Ïivota,
nejde o nic nového. Máme vydatnou, sto-

letou tradici. Mezi obûma ãasopisy se roz-
hofiel ostr˘ konkurenãní boj, pln˘ osob-
ních invektiv. „Od té doby, co jsem zaãal
vydávat ãasopis Myslivec,“ stûÏuje si J.
Seidl, paradoxnû pÛvodní zakladatel kon-
kurenãního listu, „stal jsem se pfiedmû-
tem zjevn˘ch a skryt˘ch nájezdÛ âeské
Myslivosti, nepfietrÏit˘ch útokÛ, jejichÏ
u‰lechtilou snahou bylo a jest dosud
podkopati v‰emoÏnû dobrou moji po-
vûst, aÈ literární aÈ obãanskou, neu‰etfie-
no pfii tom nejsvûtûj‰ích citÛ ãlovûka,
vrhán kal i na neúhonn˘ mÛj Ïivot…“
K pfiíjemnûj‰ím zprávám z roku 1899 pat-
fiilo, Ïe v Praze bylo ohlá‰eno zfiízení prv-
ní „pfiechovávací a pozorovací stanice
k ochranû psÛ“, první psí útulek.
Informoval o tom jednatel právû zaloÏe-
ného Spolku k ochranû zvífiat v Král. ães-

kém Josef Hudl. Ústav mûl zabránit
tomu, aby v dobû ãast˘ch kontumací
„pohodn˘ musel dle kruté litery kontu-
maãního nafiízení po tfiídenním pozoro-
vání kaÏdého lapeného psa zatratiti, k ne-
zmûrné ‰kodû i zármutku majitelÛ, ktefií
by ãasto poslední kus ‰atu s tûla obûtova-
li, jen aby zachovali své psíky na Ïivu.“ 
Také pes ãeského chovu, ‰kotsk˘ ovãák
Collie jménem „Jack“ Sheviot Royal
v majetku pana Antonína Dítû z Malé
Strany stal se championem v Rakousku.
„Nádherné to zvífie anglického pÛvodu
obdrÏelo ve dnech 6., 7. a 8. kvûtna na
mezinárodní v˘stavû luxusních psÛ ve
Vídni, která byla 450 velkolep˘mi psy obe-
slána, pfii konkurenci se 70 Bernardiny, 20
doggami, 20 chrty, 10 Novofundlanìany
a 40 Collies, ãtyry nejvy‰‰í ceny: zlatou
medaili v prodejné tfiídû, ãestnou cenu,
zlat˘ fietûz, dále 40 korun ve zlatû a vítûz-
nou cenu nad v‰emi soupefii a zlatou
medaili ze zlata ryzího, s kterou dobyl
titul „Championa“ nejznamenitûj‰ího psa
v celém Rakousku pro r. 1899.“

M. Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Popelka, vyvolávající 
ÚSMĚV ÚTRPNOSTI

Konec 19. století se obdobnû jako v politickém Ïivotû 
nesl i mezi ãesk˘mi myslivci a kynology ve znamení fiady

pokusÛ o zaloÏení ryze ãesk˘ch loveck˘ch, mysliveck˘ch,
kynologick˘ch a ochranáfisk˘ch spolkÛ. Souãasnû se

objevovaly snahy o vydávání zájmov˘ch listÛ a ãasopisÛ.

Díky Myslivci se zachovala podobenka
nadlesního Ferdinanda Sekyrky,
profesora na lesnickém uãili‰ti v Písku;
právû on se spolu s fofitem Zenkerem
a lesním komisafiem Hübnerem 
nejvíce zaslouÏil o ãeského stavûcího
ohafie, pozdûj‰ího ãeského fouska

Z titulní strany prvního ãísla ãasopisu
Myslivec z roku 1897 hledûl na pfiátele
lesa a myslivosti protektor ãeského
honebního spolku, Jeho 
cís. a král. V˘sost pan arcikníÏe
Franti‰ek Ferdinand z Rakous-Este
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