
ad‰ení magistra Îáka
moÏná pramenilo z to-
ho, Ïe se stal prvním

místopfiedsedou dal‰í z fiady
organizací, aspirujících na sjed-
nocení ãeské kynologie. Pfiesto –
zjevnû znal˘ pfiedchozího v˘vo-
je – ponechal si otevfiená vrátka:
„Míru a v˘znam této události
pro pfií‰tí v˘voj a rozvoj u‰le-
chtilého psa, jeho v˘zkumu
a organisace v âeskoslovenské
republice ukáÏe a ohodnotí aÏ
budoucnost.“ 
Ve svém inauguraãním referátu
zrekapituloval pfiedchozí v˘voj
v samostatné republice
a vysvûtlil i nûkteré momenty,
které jsme zatím poznali jen
zvnûj‰ku. Pfiedev‰ím pfiipomnûl,
Ïe takfika soubûÏnû se zaloÏe-
ním âeskoslovenského lovecké-
ho a kynologického fií‰ského
svazu se sídlem v Praze, jakoÏto
zam˘‰- leného celostátního
ústfiedí, byl hned v roce 1920
zaloÏen v Brnû (rozbíjeãsk˘)
Zucht-und Prüfungsbund
kynologischer Vereine und son-
stiger Verbände in der Tsche-
chosl. Republik, Sitz Brünn –
ZPB. Jak jiÏ víme, ãinnost fií‰-
ského svazu nebyla pfiíli‰ úspû‰-
ná, postupnû z nûj vystoupila
fiada spolkÛ a byla ustavena
âeskoslovenská myslivecká jed-
nota, se sídlem – v Brnû… Ta ov‰em ve‰la

ve smluvní pomûr s fií‰skou ZPB.
V atmosféfie v‰eobecné

nejednotnosti vznik-
la téhoÏ roku

Kynologická jednota – KJ. A pfiidruÏila se
smluvnû k pfiedchozím dvûma organiza-
cím. Ponûkud smutnou realitu dokreslu-
je, Ïe jistá ãást ãesk˘ch kynologÛ soubûÏ-
nû vstoupila do druhého nûmeckého
svazu, jehoÏ vznik inicioval Ober-
leutensdorfer Polizeihundeverien, a to

Verband kynologischer Vereine. To
byla pfiedzvûst situace, která

po roce 1935 vedla
mnohé komentátory

ãeského kynologického
Ïivota k poznámkám

o „nûmãení“ na ãesk˘ch

v˘stavách a soutûÏích. Pro ty, kdo
je‰tû stíhají sledovat dÏungli ães-
kého spolkafiení první republiky,
pfiipomeÀme, Ïe v roce 1924 byl
v Praze ustaven Svaz kynologic-
k˘ch organisací neloveck˘ch
v republice âeskoslovenské
a v Bratislavû Loveck˘ a ochrann˘
spolok pre Slovensko – LOK.
V roce 1927 do‰lo ke slouãení
Svazu kynologick˘ch organisací
neloveck˘ch a Kynologické jed-
noty ve Svaz organisací kynolo-
gick˘ch v republice âsl. – SOK,
o rok pozdûji vznikla âs.
Myslivecká jednota (âsMJ) a za-
loÏeno - opût vrcholné – ústfiedí:
âeskoslovenská kynologická
unie (âKU). 
Roku 1930 uzavfiely smluvnû
„pfiátelsk˘ pomûr“ âs. loveck˘
a kynologick˘ fií‰sk˘ svaz a br-
nûnsk˘ Verband. V roce 1934
vznikla pro zmûnu âs. ústfiední
kynologická jednota. V témÏe
roce se ov‰em âs. myslivecká jed-
nota zmûnila na ústfiedí Zem-
sk˘ch svazÛ âs. myslivecké jed-
noty…
V̆ sledek pro chovatele a majitele
psÛ? KaÏdá z vyjmenovan˘ch
organizací zavedla svou vlastní
plemennou knihu, kaÏdá propa-
govala ve svém vûstníku vlastní
cíle. Jako by vytváfiely mustr pro
své následníky po roce 1989.

Ale pak pfii‰el dal‰í „velk˘ den“ pro âe-
chy, Slováky a Rusíny (neboÈ v té dobû
byla souãástí âeskoslovenska i Podkar-
patská Rus): 8. prosince 1935 byla vytvo-
fiena dal‰í vrcholná a jednotná organiza-
ce: âsKS. A kynologick˘ vûstník PES
mohl pfiinést mnohoslibn˘ úvodník: „Na
úsvitû nové doby…“ S plamennou v˘zvou
„KaÏd˘ na své místo, v‰ichni ruce k dílu
âeskoslovenského kynologického svazu
ke zdaru!“ 
V âechách ov‰em „nová doba“ zaãíná
od poãátku století pravidelnû kaÏd˘ch
pût let. Michal Císafiovsk˘
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„·Èastn ,̆ krásn˘ a památn˘ den, 8. prosinec 1935.“ Co se mohlo stát tak
úÏasného, Ïe Ph. Mr. Ignát Îák ovûnãil toto datum tolika vznosn˘mi 
pfiívlastky? âeskoslovensk˘ loveck˘ a kynologick˘ fií‰sk˘ svaz, âeskoslovenská
myslivecká jednota a âeskoslovensk˘ svaz kynologick˘ se slouãily v jednotné
celostátní kynologické ústfiedí: âeskoslovensk˘ kynologick˘ svaz – âsKS. 
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