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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

˘stava u‰lechtil˘ch psÛ byla umístû-
na do rozlehl˘ch v˘stavních budov,
kde se bûhem hospodáfisk˘ch

v˘stav nalézali konû, skot i brav. V̆ stavy
se úãastnilo 357 psÛ, z toho 212 bylo – jak
se tehdy fiíkalo – ze skupiny psÛ pfiepy-
chov˘ch, 145 bylo psÛ loveck˘ch.
Zajímav˘ je pfiehled zastoupení a rozvrst-
vení plemen; z pfiepychov˘ch bylo 34 ber-
nard˘nÛ, 22 nûmeck˘ch dog, 11 novo-
fundlandsk˘ch psÛ, 11 barzojÛ, 29 kolií, 
5 nûmeck˘ch ovãákÛ, 18 ‰picÛ, 6 pudlíkÛ,
7 anglick˘ch buldokÛ, 11 zakrsl˘ch buldo-
kÛ (francouzsk˘ch buldoãkÛ), 
7 nûmeck˘ch hrubosrst˘ch pinãÛ (krysa-
fiÛ), 9 airedale teriérÛ, 3 bulteriéfii, 6 black
and tan teriérÛ (manchester teriérÛ), 
1 boxer, 4 zakrslí ‰piclíãkové, 3 opiãí pinã-
líci, 2 zakrslí pinãlíkové hladkosrstí, 
1 mopslík, 2 ital‰tí chrti, 1 pinã maltansk˘
(maltézáãek), 1 toy ‰panûl, 2 ‰iperky 
a 11 psÛ pfiepychov˘ch nezafiazen˘ch.
Ilustrací k ãlánku o ãeském fouskovi
z minulého ãísla je i pfiehled plemen psÛ
loveck˘ch: 38 nûmeck˘ch krátkosrst˘ch
stavûãÛ, 4 jezevãíci honiãi – brak˘fii, 
6 nûmeck˘ch dlouhosrst˘ch stavûãÛ, 
11 ostnorst˘ch stavûãÛ – griffinÛ, 8 point-
rÛ, 11 setrÛ, 15 foxteriérÛ hladkosrst˘ch
a 7 ostnosrst˘ch, a 4 psi nezafiazení.
V roce 1901 se majitelé psÛ pot˘kali
s podobn˘mi problémy, jaké
znají i dnes. Majitelé psÛ
z Rychnova nad KnûÏnou
sepsali prohlá‰ení, v nûmÏ
se ohrazují proti nové
vyhlá‰ce mûsta. Ta na zákla-
dû právoplatného usnesení
obecního v˘boru vydala
nafiízení, „aby v zájmu vefiej-
né bezpeãnosti v‰ichni psi
v obvodu obce bezpeãn˘mi
náhubky opatfieni, velcí psi
pak mimo to na ‰ÀÛfie vodû-
ni byli“. Pfiestoupení vyhlá‰-
ky bylo trestáno pokutou aÏ
20 korun nebo vûzením aÏ
do 48 hodin. Tehdy je‰tû
nevznikla iniciativa „jeden
metr“, ale rychnov‰tí pejskafii se obrátili
na Zemsk˘ spolek k ochranû zvífiat pro
Král. ãeské v Praze, aby zabránil tomuto
„drakonickému“ usnesení.

Po ambiciózním rozjezdu nastal zfiejmû
jak˘si útlum. V roce 1902 totiÏ konstatu-
je jednatel Zemského spolku pûstitelÛ
u‰lechtil˘ch psÛ, Ïe „spolek vzchopil se
ve své valné schÛzi po dvouleté ãinnosti
svého trvání k novému, ráznému a úãel-
nému pÛsobení“. Pfiíãinu neuspokojivého
stavu vidí i v „‰ir‰ím obecenstvu, u nûjÏ

lze shlédnout znaãnou neteãnost pro
snahy spolku“. Soudû ov‰em podle v˘tek
âeské myslivosti, „konkurenãního“ orgá-
nu pro chov a cviãení psÛ mysliveck˘ch,

mûla vefiejnost spolku za zlé neplnûní sli-
bÛ. Po zemské v˘stavû slíbil spolek, Ïe
kaÏd˘ pes, kter˘ obdrÏí nûjakou cenu
nebo pochvalné uznání, bude za popla-
tek 6 korun zapsán do ãeské plemenné
knihy. „Cel˘ rok jiÏ uplynul a o té pfied-
stírané knize plemenné dosud ani sle-
chu!“ A slechu nebylo je‰tû dost dlouho.
„âeskoslov. rodokmenná kniha psÛ (â. K.
R.) byla zaloÏena v roce 1909, ov‰em
kynologick˘m spolkem Hubert; za dva-
náct let své existence ale obsahovala pou-
ze 103 zapsané psy!
V roce 1909 se z iniciativy ãasopisu âeská
myslivost uskuteãnila v Hockeyovû kavár-
nû na praÏsk˘ch Vinohradech „pfiátelská
schÛzka“ mnoha revírních hajn˘ch a les-
ních, na níÏ „se pfietfiásala naprostá
neãinnost v oboru kynologie v království
âeském“, t˘kající se i „Spolku pro ochra-
nu honby a chov psÛ v král. âeském“. Za
nejdÛleÏitûj‰í bylo povaÏováno zaloÏení
ãeské plemenné knihy vedené v ãeském
jazyce. V̆ sledkem bylo ustavení „Klubu
pûstitelÛ ãistokrevn˘ch psÛ loveck˘ch
v království âeském - Hubert“. Ze zaklá-
dajících ãlenÛ zÛstává dodnes v povûdo-
mí jméno revírníka Hostiãky, navrÏeného
do funkce soudce. O rok pozdûji, tedy
v roce 1910, se ov‰em doãítáme právû
v âeské myslivosti: „U nás, v tûchto ma-

l˘ch âechách, máme jiÏ tfii kynologické
kluby, v‰ak velice úzk˘ kruh skuteã-
n˘ch pûstitelÛ psÛ a celkov˘ zájem 
– nepatrn˘.“ M. Císafiovsk˘

První mezinárodní výstava psů v Čechách
Po úspûchu zemské v˘stavy psÛ v roce 1900, konané v Královské obofie v Praze, získala
ãeská kynologie sebevûdomí i odvahu a pfiipravila na kvûten následujícího roku jiÏ
skuteãnou mezinárodní v˘stavu. Konala se od 26. do 28. kvûtna a hned první den ji
nav‰tívilo pfies 6 tisíc divákÛ, druh˘ den dal‰í 3 tisíce, celkem pfies 10 tisíc osob.

V

Skupinové foto ãinovníkÛ v prÛãelí
pavilonu âeská myslivost na
mezinárodní v˘stavû psÛ v Praze 
1901; vlevo dole se stavûãem Hynek
·tûtka, ‰éfredaktor ústfiedního
loveckého listu âeská myslivost

Skupina loveck˘ch psÛ z mezinárodní v˘stavy v roce 1901
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