
ze J. V. âerného se ov‰em ani jednou nevy-
skytuje pojem ãesk˘ fousek.
Snahy o zformování nebo spí‰e o obnovu
pÛvodního ãeského ohafie zaãaly nab˘vat
reálnûj‰í podoby po roce 1881, kdy byl
v Království ãeském zaloÏen zemsk˘ spo-
lek pro chov a cviãení loveck˘ch psÛ
a krátce nato zavedena první ãeská ple-
menná kniha loveck˘ch psÛ. V roce 1884
pak vyzval ãleny ãeské lesnické jednoty
lesmistr Zenker ke snahám vyhledat
a zachovat pÛvodní ãeské plemeno lovec-
kého psa. V roce 1896 byl v Písku zaloÏen
specializovan˘ klub chovatelÛ ãeského
fouska. Mezi ãesk˘mi chovateli, pfieváÏnû
myslivci, se na pfielomu 19. a 20. století
vedly vá‰nivé spory o existenci ãeského
ohafie. V roce 1901 pí‰e Jan Seidl v knize
Ohafi, jeho ustálená plemena, pfiednosti
a vady: „Nevíme tedy nic urãitého o pÛvo-
du nûkdej‰ích ãesk˘ch ohafiÛ, jich podo-
bû, tvaru i srsti, k jakému úãelu honební-
mu tehdy pfiede v‰ím slouÏili. Zda
zachovalo se, ãi vyhynulo nûkdej‰í pleme-
no ãesk˘ch ohafiÛ, li‰ilo-li se podstatnû od
plemen, jichÏ v zemích sousedních – zvlá‰-
tû Nûmcích – jiÏ tehdy uÏívali.“ A otevfienû
pfiipou‰tí skuteãnost, kterou ãe‰tí vlasten-
ci i pozdûj‰í chovatelé ãeského fouska
nechtûli sly‰et: „Takov˘ch zbytkÛ dnes jiÏ
nemáme, dokonce i plemeno domnûlého
onoho starého ãeského nebylo, neÏ
masem z masa ohafie, jejÏ za svého uzná-
vají nûmeãtí kynologové.“ Tím v‰ak ãeské-
ho ohafie nezavrhl. Naopak. Doporuãil
nejpfiirozenûj‰í cestu k jeho obnovû: „Tím
ménû jest pfiíãiny vyh˘bati se my‰lénce
znovuvzkfií‰ení neb utvofiení ohafie ãeské-
ho z jin˘ch, nebo tûchÏe prvkÛ, z nichÏ
vytvofiili si ohafie kynologové nûmeãtí.“
Je s podivem, Ïe Ïádného z autorÛ, pou-
kazujících na tradici ãeského ohafie, neza-
razila do dne‰ní doby skuteãnost, Ïe nee-
xistuje jediné zobrazení pfiedchÛdce
ãeského fouska, hrubosrstého ãeského
ohafie, snad do obnovení chovatelského
klubu s názvem Spolek pro ohafie hrubo-
srsté – ãesk˘ fousek v roce 1924. Je‰tû
v roce 1944 pí‰e Franti‰ek Houska, tedy
jeden z tûch, ktefií fiídili jeho regeneraci ve
20. letech: „O ãeském fousku kolují uÏ
jenom legendy. Byl-li typicky odli‰n˘ od
hrubosrst˘ch psÛ jin˘ch, fiíci nemÛÏeme.
Jistû to byl jeden z typÛ psÛ hrubosrst˘ch
i jinde se vyskytujících. Nebyl v‰ak pûsti-
telsky podchycen a utonul ãasem mezi
ostatními ohafii.“ Chceme-li se podívat, jak
vypadal ãesk˘ fousek pfied sto lety, mÛÏe-
me obdivovat pouze ohafie nûmecké a pfií-
buzné francouzské grifony. âasopis âeská
myslivost pfiedstavil v roce 1900 „stavûãe
nûmeckého – fouska“. âesk˘ fousek tehdy
vlastnû neexistoval. M. Císafiovsk˘
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O ãeském hrubosrstém ohafii, „griffonovi“, známém dnes jako ãesk˘
fousek, se mÛÏeme mnohde doãíst, Ïe patfií k nejstar‰ím evropsk˘m
hrubosrst˘m ohafiÛm. Toto tvrzení je dokládáno nejrÛznûj‰ími
odkazy, sahajícími dokonce aÏ do 14. století, do doby Karla IV. 
Po bliÏ‰ím zkoumání se bohuÏel ukazuje, Ïe jde více o m˘ty neÏ
o skuteãná fakta. Za nejbliÏ‰í doloÏenou zmínku by bylo moÏno
povaÏovat aÏ Balbínovo záhlaví Hlavy LXII – „Venatici Canes in
Bohemia laudatiffimi“, tedy o „loveck˘ch psech v âechách
proslul˘ch“ v díle Miscellania Historica regni Bohemiae. 

ČESKÝ FOUSEK

oku 1834 krátce zmínil ãeské ohafie
v‰ech tfií druhÛ srsti v díle Sa-
vectvo ãesk˘ pfiírodovûdec Jan Sv.

Presl. Velmi podrobn˘ popis ãeského hru-
bosrstého ohafie podal v díle MyslivosÈ
roku 1882 lesmistr J. âern˘: „âesk˘ ohafi
pÛvodní jest pes stfiední velikosti, jehoÏ
hlava jest ‰iroká s kÛstkou, pysky pfievû‰e-

né, ãenich ‰irok˘ a dvojit˘; zavû‰ení v˘teã-
né, svislé a sluchy visí váÏnû dolÛ; svûtla
velká a 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.“ V celé kni-
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Drátosrst˘ nûmeck˘ ohafi Blik vom
Schwarzwald z knihy dr. A. Ströse

Unsere Hunde z roku 1902

„Vzorn˘ tvar ohafie pro v‰estrannou
potfiebu honební – nûmeck˘ ohafi

hrubé srsti; ostnosrst˘“ z knihy
Jana Seidla Ohafi z roku 1901

Takto vypadal
ostnosrst˘

nûmeck˘ ohafi
v roce 1922

Do úzkého pfiíbuzenstva
hrubosrst˘ch ohafiÛ patfiil
griffon a poil dur z chovu

Korthals-Beibesheim; Batta
získala 1. cenu na v˘stavû ve

Frankfurtu v roce 1891

Adda, nûmeck˘ ostnosrst˘
ohafi z knihy Der 

Jaghund, Lipsko 1894

Drátosrstá
nûmecká 
ohafika Wally I
na portrétu
z roku 1895
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