
mutné pfiípady vyskytly se pfii zaje-
ãích honbách ve stfiedních âe-
chách, kde byla zvûfi pfied oãima

pána myslivosti a súãastnûn˘ch stfielcÛ
zcizována a namnoze do‰lo i k trapn˘m
v˘jevÛm. Byl to v˘stfielek ‰patnû pocho-
pené svobody. Venkovsk˘ proletariát sní-
Ïil se tak k nejpotupnûj‰ímu fiemeslu –
lupiãskému – a napodoboval bol‰evictví.
Krok za krokem postupovali tito kofiistní-
ci ve vzdálenosti asi 200 metrÛ za kruhem
stfielcÛ, a co ranûno probûhlo – bylo
jejich. Na tom v‰ak nebylo dosti; namno-
ze odváÏila se chátra aÏ k vozu, na nûmÏ
byla zvûfi naloÏena, a ani ãetnictvo zde
niãeho nepofiídilo. Drancovalo se jako pfii
pfiepadení krámu a kradla se i zvûfi hon-
cÛm z ruky. Na stfielce, mezi nimiÏ byli
vût‰inou nezámoÏní úfiedníci z mûsta, se
pak nedostalo ani po zajíci, v˘sluÏce to
zajisté dosti skromné, vzhledem k náma-
ze a pfiedraÏenému stfielivu. A pfiece kaÏ-
d˘ mûstsk˘ lovec v dne‰ní nepfiíznivé
dobû jel na hon hlav-
nû proto, aby také ob-
staral nûjakého toho
zajíãka pro svou
skrovnou kuchyÀ. Ale
ovoce jejich námahy
klidnû sebrali
„Bol‰evici“! 
V tom smûru uãinily
se nyní fiádné kroky
na patfiiãn˘ch mís-
tech, a proto doufej-
me, Ïe letos (v roce
1919) nebudeme uÏ
svûdky hnusn˘ch v˘-
jevÛ, které se odehrá-
valy loni skoro pfii
kaÏdé druhé vût‰í
honbû zajeãí.

V ãinnosti pokraãoval
Spolek pro ochranu
honby a chov psÛ
v král. âeském v Pra-
ze, kter˘ si zatím
ponechal beze zmûn
svÛj pÛvodní název.
Na v˘borové schÛzi
v lednu 1919 uÏ ale
továrník Volesk˘ po-
dal návrh na zmûnu,
která by obráÏela zmû-
nu pomûrÛ vãetnû jediné jednací fieãi –
ãe‰tiny, a byla ustavena komise k vytvofie-
ní nov˘ch stanov. Spolek, kter˘ mûl tehdy
coby nejvût‰í a nejstar‰í ãeská lovecká
a kynologická organizace pfies 800 ãlenÛ,
mûl se pfietvofiit v Ústfiední spolek pro
ochranu honby a chov loveck˘ch psÛ
v âechách. Bylo naplánováno uspofiádat

zku‰ební hledání. Spolek také doporuãil
sv˘m ãlenÛm, aby své ãistokrevné chovné
feny nechávali kr˘t osvûdãen˘mi psy. Ky-
nologickému svazu v b˘valém Rakousku
bylo oznámeno, Ïe spolek pfiebírá vedení
ãeské rodové knihy. Zápisy a stanovení
podmínek do zápisu, zku‰ební fiád pro
hledání a soukání, jmenování soudcÛ
a znalcÛ pro zku‰ební fiád a posuzování
a dal‰í oblasti ãinnosti mûly b˘t upraveny
tak, aby mohl b˘t utvofien âeskosloven-

sk˘ lovecko-kynologick˘ svaz, kter˘ by se
hlásil k zásadám a pravidlÛm b˘valé
evropské kynologické federace. Takfika
soubûÏnû byl zaloÏen Svaz ãesk˘ch lovcÛ.
Vzápûtí, uÏ v dubnu 1919, propukly doha-
dy o to, kter˘ z obou svazÛ je ten „správ-
n˘“ a kter˘ „zmateãn˘“.
Záhy se objevila úvaha o moÏnostech

obnovy pokusÛ vytvofiit plemeno ãeské-
ho ohafie. J. B. Martin pfiipomnûl snahy
pánÛ J. Pulcharta, po‰tmistra na Peruci,
kter˘ jako jeden z prvních pfiedvedl tma-
vohnûdou fenu Lovu na hledaãkách roku
1889 na Smeãnû, a MUDr. F. ·nejdárka
z Prahy, kter˘ pfiedvedl na Zbraslavi ‰edo-
hnûdou fenu se skvrnami od chovatele –
jakéhosi hostinského v Horní Kopaninû
u Prahy. Tehdej‰í komise pro „kmenorod-
ní“ knihu, jejímÏ ãlenem byl i lesmistr J.
Zenker z Písku, urãila k zápisu tûchto sta-
vûãÛ „co hladkosrstr˘ch psÛ stavûcích
ãeského plemene“ podmínky, jimÏ Ïádn˘
z uchazeãÛ nevyhovûl. „Nezdafien˘m
pokusem,“ pí‰e v roce 1919 J. B. Martin,
„odstra‰eni vzdali se na‰i ãe‰tí prÛkopní-
ci dal‰ích prací na vypûstování domácího
plemene ãeského ohafie, ãehoÏ musíme
dnes jen litovati. Nask˘tá se tudíÏ otázka,
budeme-li moci znovu pfiikroãiti ku vypû-
stování ãistého, ãeského psa stavûcího.
Pfii spletitosti dne‰ních pomûrÛ,“ soudí,
„sotva najdeme psa ãistého, ãeského rázu
pÛvodního. Pustiti se v‰ak do rÛzného
kfiíÏení nevedlo by k v˘sledkÛm, ale spí‰e
k bojÛm – a to zde jiÏ v‰e dávno bylo
a dosud trvá!

V roce 1920 probûhl tiskem kuriózní spor
o pravost psího rodokmenu, potaÏmo
pfieãin uráÏky na, kter˘ se dostal aÏ k sou-
du, do porotní sínû a na stránky nejen
odborn˘ch ãasopisÛ. Na poãátku bylo
jakési ‰krtání jmen v psích rodokmenech,
kvÛli nûmuÏ se kupec rozhodl psa vrátit
a domáhal se vrácení penûz. Pfierostlo
v nafiãení, uráÏky, Ïaloby a soud, na nûmÏ
vystoupili tfii radové, tfii advokáti, tfii zain-
teresovaní redaktofii, osm svûdkÛ a dva-
náct úctyhodn˘ch porotcÛ. Pikantní bylo,
Ïe proti sobû shodou okolností stáli
funkcionáfii ãeln˘ch praÏsk˘ch klubÛ
a posléze byli obÏalováni i redaktofii, kte-
fií o záleÏitosti psali: chovatel J. Rydlo,
jinak ov‰em místopfiedseda klubu Hu-
bert, J. B. Martin, jinak téÏ jednatel
Ústfiedního spolku pro ochranu honby,
dále pak bratfií ·tûtkové, vydavatelé âes-
ké myslivosti. 

Michal Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

S Bolševictví při honbách
Samostatnost âechÛ v nové republice a pocit novû
nabyté svobody nesl s sebou jiÏ na sklonku roku 1918
pfiíhody, jichÏ byla tato zemû v rÛzn˘ch obmûnách
svûdky je‰tû nûkolikrát. Pfii ãtení ãlánku z âeské
myslivosti se nám jistû vybaví události velmi nedávné:

J. B. Martin, autor úvahy o ãeském stavûcím psu,
byl ãlenem Ústfiedního spolku pro ochranu honby
a chov loveck˘ch psÛ v âechách od roku 1919,
kdy vykonával funkci jednatele, v letech 
1923 aÏ 1925 byl jeho pfiedsedou 
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