
ak následovalo právû Rakousko,
které v roce 1906 pfii okupaci
Bosny a Hercegoviny „s prospû-

chem uÏilo váleãn˘ch psÛ ku vyslídûní
a vyzrazování povstaleck˘ch ãet. Od roku
1888 byli psi zavedeni v pruské armádû
„jako psi návû‰tní pfii v‰ech praporech
mysliveck˘ch“. Od roku 1892 je pouÏíva-
la armáda italská, od roku 1895 vojsko
Velké Británie, které psy vyuÏilo v bojích
proti BúrÛm v JiÏní Africe. V˘cvik vojen-
sk˘ch psÛ v rakouské armádû vedl nad-

poruãík v. v. Adolf Frank, kter˘ pofiádal
ukázky se sv˘m váleãn˘m erdelteriérem
·ikim: „První povinností psÛ váleãn˘ch
je sluÏba hlídací a stráÏní pfii pochodu
vojensk˘ch oddílÛ – psi patrouilloví,“
vysvûtloval. Psi se dále uãili doná‰et psa-
né rozkazy, ale také náboje pfiedním
fiadám bojovníkÛ; psi nosili „patronta‰-
ky“ váÏící 6 aÏ 7 kilogramÛ v tlamû. Vedle
erdelÛ byli pouÏívání hlavnû velcí drsno-
srstí pinãové chlévní (dnes kníraãi)
a nûmeãtí ovãáci. Zvlá‰tní v˘cvik byl
zamûfien na pronásledování lupiãÛ a vra-

hÛ, „ktefií po bitvû plíÏí se za noci na
boji‰tû, mrtvé olupují i ranûné dobíjejí,
aby se jejich vûcí mohli zmocnit“.
Armáda pofiádala také ukázky v˘cviku
pro vefiejnost. V Praze vojáci pfiedvedli
je‰tû v listopadu 1915 na hfii‰ti Slavie na
Letné v˘kon psÛ „na hlídce, vyãenichání
nepfiítele, ostraÏitost pfii dopravû zajat-
cÛ a ve sluÏbû sanitní, kolonii psÛ
s vozíky, slouÏící ku dopravû váleãného
materiálu v poli“.
Îivot spolkov˘ kupodivu neustal ani

v ãasech váleãn˘ch. Poãátkem roku 1915
byl v Praze zaloÏen âesk˘ spolek pro
chov krátkosrst˘ch ohafiÛ loveck˘ch,
mezi jehoÏ zakladateli byl J. B. Martin, ve
své dobû znám˘ a „zaslouÏil˘“ kynolog.
Vedle stávajícího Spolku pro ochranu
honby a chov psÛ, âeského kynologické-
ho spolku Hubert a Zemského spolku
pûstitelÛ u‰lechtil˘ch psÛ vnímali nûktefií
kynologové tento poãin jako „na‰e malo-
mûstské spolkafiení“ a za zjev pováÏliv˘
uÏ proto, Ïe „nejsme národem ãíselnû ãet-
n˘m a Ïe je‰tû ménû ãetni jsou ti, kdoÏ

skuteãn˘ zájem o kynologii chovají. Proã
tedy tfií‰tit skrovné síly?“
UÏ v roce 1916 zaãali mít chovatelé oba-
vy o stavy ãistokrevn˘ch psÛ po válce, a to
je‰tû netu‰ili, Ïe pfied sebou mají více neÏ
dva tûÏké roky: „V‰ecka ta námaha, vûno-
vaná zu‰lechtûní rÛzn˘ch tûch rací, byla
by zmafiena i jest otázkou, zda-li by se
dala nahraditi.“ V poslední rok války se
opût dostala na pofiad otázka ãeského
psa, „ãistû ãeského ohafie“, o nûjÏ ãeská
kynologie – podle slov K. Kieslingera
v âeské myslivosti – usiluje jiÏ po léta.
S lítostí ov‰em konstatoval, Ïe úsilí spol-
kÛ, klubÛ i jednotlivcÛ nevede k cíli. Za
fie‰ení byla dokonce se v‰í váÏností navr-
Ïena metoda „telegonie“, jeÏ mûla umoÏ-
nit pfienést chov letmo pfies desítiletí, ano
i padesátiletí. Je obtíÏné princip této
metody vysvûtlit jinak, neÏ uãinil pfiispû-
vatel âeské myslivosti v roce 1918:
„Telegonií rozumíme zvlá‰tní úkazy, pfii
kter˘ch potomeãné podobnosti tûlesné
nebo du‰evní poukazují na nûkterého ze
samcÛ, kter˘ není jejich bezprostfiedním
tvofiitelem – otcem, ale kter˘ se s matkou
potomka v pfiede‰lém jejím „hárání“ spá-
fiil; tedy správnû vyloÏeno: vliv otce neob-
mezuje se pouze na nejbliÏ‰í jím oploze-
n˘ vrh, n˘brÏ pfiená‰í se i na pfií‰tí vrh,
kter˘ pochází od otce úplnû jiného…“
A tak dále, a tak podobnû. Nepfiekvapí
proto, Ïe chov ãeského ohafie nepostupo-
val pfiíli‰ kupfiedu.
V ãervnu roku 1918, tedy pÛl roku pfied
skonãením války, zab˘val se kynologick˘
odbor Spolku pro ochranu honby v král.
âeském pfiípravn˘mi pracemi a propozi-
cemi pro pfiehlídku loveck˘ch psÛ a pod-
zimní zku‰ební hledání stavûcích psÛ.
V revíru Oupor u Mûlníka kníÏete
Bedfiicha z LobkovicÛ, „jasného pfiedsedy
spolku“, se pak 8. záfií skuteãnû konalo
dvacáté osmé zku‰ební hledání; ze ‰esti
pfiihlá‰en˘ch psÛ dostavili se na hledání
ãtyfii. Pofiadatelé si tedy právem posteskli
nad tím, Ïe ve stejn˘ den pofiádal hledání
v Dolních Poãernicích také klub Hubert:
„Dva kynologické podniky v âechách
v jednom dni – dvû souãasná hledání
v pátém roce váleãném!“

Michal Císafiovsk˘
P¤Í·Tù: Hydra padla!
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Telegonií za vypěstování českého psa
Pfiíprava vojensk˘ch psÛ zaãala v rakousko-uherské monarchii jiÏ celé desetiletí
pfied vypuknutím prvního svûtového konfliktu. Dobov˘ autor pfiipomnûl, Ïe
z evropsk˘ch státÛ zavedlo moderní váleãné psy v armádû nejdfiíve Rusko,
„které jich poprvé prakticky uÏilo r. 1877 ve své válce proti Turecku“.
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V britské armádû slouÏili
psi – na snímku z roku

1918 krátkosrstá 
kolie – k pfiená‰ení 

dÛleÏit˘ch zpráv
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