
roce 1908 vyslalo na v˘stavu do
Prahy 78 vystavovatelÛ jen nûco
málo pfies 120 psÛ. Bylo ov‰em

vyhlá‰eno 622 (!) tfiíd, takÏe mnoho psÛ
získalo fiadu cen. Nûktefií majitelé a cho-

vatelé loveck˘ch plemen psÛ v‰ak mûli
pocit, Ïe „ãe‰tí kynologové jiÏ del‰í dobu
postrádají svého odborného spolku, kte-
r˘Ï by se vûnoval v˘hradnû pûstûní a cho-
vu u‰lechtil˘ch psÛ loveck˘ch.“ 
¤e‰ení odpovídalo ãeskému folkloru:
vedle nûkolika jiÏ existujících spolkÛ se
zaloÏí spolek dal‰í, nov˘ - „Klub pûstite-
lÛ ãistokrevn˘ch psÛ loveck˘ch v králov-
ství âeském - Hubert“. Hned na ustavují-
cí schÛzi v únoru roku 1909 bylo
navrÏeno, aby klub pfiistoupil do centrál-
ního vídeÀského spolku pûstitelÛ lovec-
k˘ch psÛ a jako jeho ãlen byl oprávnûn
obstarat pfieklad rakouské rodokmenové
knihy do ãe‰tiny. Jistû povzbuzením pro
zakladatele klubu byl dopis, kter˘ dostali
v bfieznu od hrabûte Nostitze. Pan hrabû
stál do té doby v ãele „konkurenãního“
Spolku pro ochranu honby a chov psÛ
v království âeském, ale „následkem
pomûrÛ, které tam zavládly, byl nucen
svoji funkci sloÏiti“. Vzápûtí ho ov‰em
nahradila osobnost neménû v˘znamná,
Jeho Jasnost kníÏe Bedfiich z Lobkowicz.
V roce 1910 padl návrh dvou men‰ích
spolkÛ, Zemského a Huberta, uspofiádat
spoleãnou v˘stavu psÛ. „âeská Mys-
livost“, která sama stála o necel˘ rok dfií-
ve u vzniku jednoho z nich, ov‰em rea-
govala pfiekvapujícím zpÛsobem: „Jedin˘,
nepokrytû doznáno, nejlep‰í spolek, jenÏ
soustfieìuje v sobû zájmy nej‰ir‰í ãeské
kynologie, jest: Spolek pro ochranu hon-
by a chov psÛ v království âeském a na
nûm tedy jest, aby se celé akce sám ráznû

ujal. Upraví-li tento spolek své vnitfiní
pomûry, jeÏ pÛjdou ãeskému národu
k duhu, pak nepochybujeme, Ïe i mnozí
ãlenové jin˘ch zbyteãn˘ch spolkÛ a spo-
leãkÛ milerádi sem vstoupí.“ Pfiekvapení

se ov‰em brzy vysvûtlilo: V˘bor Spolku
pro ochranu honby a chov psÛ se rozho-
dl, Ïe upustí od vydávání svého dosavad-
ního ãasopisu Z lesÛ a hájÛ, a pfiijme
nabídku vydavatelÛ ãasopisu âeská
Myslivost bratfií ·tûtkÛ a tento list se
napfií‰tû stane orgánem spolkov˘m…
V˘zvu k uspofiádání v˘stavy pak spolek
odmítl s tím, Ïe „v roce leto‰ním jest jiÏ
dvûma podniky vázán“.
Náhl˘ obrat Myslivosti a její v˘zva ke
sjednocení ãeské kynologie ale vyvolaly
prudkou reakci a slovní pfiestfielku
v odborném tisku. Díky ní se o ãeském
Ïivotû spolkovém v první dekádû minulé-
ho století dovídáme víc, neÏ by bylo moÏ-
no rekonstruovat ze v˘borov˘ch zpráv
a statistik: „Za upfiímné mínûní byli jsme
vulgárnû napadeni nevûcnou polemikou,
oti‰tûnou v novém ãasopise Lovecko-
kynologická Revue, jejíÏ redaktorem je
jak˘si Jaroslav Rydlo,“ st˘skají si vydava-
telé Myslivosti. „Tento ãlovûk, o nûmÏ

posud nevíme, jak˘m zpÛsobem se vÛbec
mezi kynology dostal, osobuje si patrnû
míti privilej na urãování smûru v odbor-
ném kynologickém svûtû a zasahuje do
vûcí, kter˘m nerozumí. Nebudeme dále

mlãet a vneseme trochu
svûtla do této záleÏitosti.
Z na‰ich kynologick˘ch
klubÛ, vyjma jednoho
nejstar‰ího spolku, dopo-
sud Ïádn˘ nám niãeho ze
své ãinnosti, leda nûjaké-
ho interního hledání,
neukázal. Tu pfiichází
nám na mysl, k ãemu
jsme u nás potfiebovali
nov˘ kynologick˘ klub,
kdyÏ ani staré, dobré
spolky ãeské nás tak zcela
neuspokojovaly. A právû

tomuto klubu nezdáli jsme se b˘ti
pochuti za na‰e otevfiené a spravedlivé
mínûní; proto tedy vyvinula se nenávist
vÛãi bratrÛm ·tûtkÛm. KdyÏ seznali, jaké
pomûry panují v klubu, ãítajícím nûja-
k˘ch dvacet pût ãlenÛ, stranili se ho.

Pfiedseda klubu pomíjel dosavadní usta-
novení a mûnil sám o své vÛli dÛleÏité
paragrafy stanov a opût jin˘ pfiibyl˘ hor-
livec (Jaroslav R˘dlo) uvolil se vydávati
nov˘ „truc ãasopis“ s programem „kyno-
logick˘m“. âasopis byl také vydán, av‰ak
jiÏ druhé i dal‰í ãísla jevila prÛzraãnou
tendenci, jakou má b˘ti veden: Jen hod-
nû tfiískat do âeské Myslivosti.
„Klub, ve kterém zahnízdí se jiÏ pfii vzniku
nesvornost se samovládou,“ pokraãuje ãlá-
nek, „klub, kter˘ pouze sliby a obarven˘mi
referáty, z nepochopení po rÛznu otiskovan˘-
mi, chce mámiti lovce – takov˘ klub bude asi
sotva prosperovat.“ Text konãí ódou na
Spolek pro ochranu honby a dozvídáme
se, Ïe ãítá na 1500 ãlenÛ. To bylo ãíslo na
svou dobu ohromné.
Jak se ukázalo, byl to jen poãátek.
Opravdová „válka“ teprve mûla vypuk-
nout. Michal Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Kníže Lobkowicz versus „jakýsi Jaroslav Rydlo“
Spolek pro ochranu honby a chov psÛ v Království ãeském uspofiádal mezi lety 1903 aÏ
1909 nûkolik dal‰ích mezinárodních v˘stav, ale poãet vystavovan˘ch psÛ postupnû klesal.
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Dobov˘ inzerát z roku 1909
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Hlaviãka âeské Myslivosti z roku 1909
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