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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Od roku 1936: 6 štěňat a dost
S ustavením âeskoslovenského kynologického svazu byla v roce 1936 zaloÏena jednotná
plemenná kniha pro v‰echna plemena – âsKU. Jako první ji vedl pan Václav Vach, úﬁedník
v dÛchodu v Litomy‰li. K v˘znamn˘m zmûnám oproti pﬁedchozímu patﬁilo ustanovení,
Ïe „pod fenou smí b˘ti ponecháno toliko 6 ‰tûÀat a kojná fena se jiÏ nepﬁipou‰tí“.

O válce se otevﬁenû je‰tû nemluvilo,
ale kynologick˘ vûstník otiskoval
seriál ãlánkÛ kapitána ãetnictva
Roberta Váni o PoÏadavcích kladen˘ch
na protiplynovou masku vÛdce
sluÏebního psa: „Americká
maska pro vÛdce policejního psa.“
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„opravy“ k Ïádoucímu stavu:
„V˘stavnictví operativní opravu neuzná a uznati nemÛÏe,“
psal. „Pes s opraven˘ma u‰ima
ãi prutem musí b˘ti na v˘stavû
hodnocen jako zatíÏen˘ nejhrub‰í chybou, ne-li vÛbec ze
soutûÏe vyﬁazen. Majitel psa,
jehoÏ vrozená vada byla operativnû zakryta, nesmí se ani
pokusiti obmyslnû nûkoho
takovou opravou chyby oklamati, anebo zamlãením této
nûkoho po‰koditi.“
Hlavní mûsto tehdy také vyﬁe‰ilo otázku, jíÏ se v posledních
letech bezúspû‰nû pokou‰í –
zvlá‰tû v souvislosti s takzvan˘mi „nebezpeãn˘mi plemeny
psÛ“ – vyﬁe‰it znovu: vyhlá‰ka
zavedla povinnost majitelÛm
opatﬁit psy na místech slouÏících veﬁejné dopravû, tedy na
ulicích, silnicích, námûstích
apod., náhubkem. V˘jimka
byla povolena pro psy trpasliãích postav anebo zvlá‰tního
tvaru lebky. Ti v‰ak museli b˘t
oãkováni proti vzteklinû úﬁedním veterináﬁem a obdrÏeli
zvlá‰tní známku na magistrátním veterinárním úﬁadû. Od
listopadu 1935 uÏ psi nesmûli
b˘t vodûni do potravináﬁsk˘ch
obchodÛ a na trÏi‰tû, do místností úﬁadÛ a do zdravotnick˘ch zaﬁízení. Pokud pes nebyl
opatﬁen platnou známkou,
takzvanou „dávkovou“, ãi byl
-li odchycen pohodn˘m,
musel majitel za psa zaplatit
„v˘prostné“ Kã 50.
Ve dnech 23. aÏ 24. kvûtna uspoﬁádal âeskoslovensk˘ kynologick˘ svaz svou první prezentaãní v˘stavu psÛ v‰ech
plemen se zadáváním titulu
CACIB, konanou v rámci hospodáﬁské v˘stavy Zemûdûlské
jednoty v Praze, a to „pod protektorátem slovutného pana
JUDr. Karla Baxy, primátora
hlavního mûsta Prahy“.

Titulní strana Kynologického vûstníku âs. kynologického
svazu z roku 1936; fena nûmeckého ovãáka Hera-Bolena
z Hájku, maj. L. Nekuda z Bﬁeclavi, se svou malou pﬁítelkyní

Vznik sjednocujícího âsKS
ov‰em neznamenal konec ãinnosti jin˘ch, zvlá‰tû sportovních klubÛ a spolkÛ. Na mnoha místech republiky pÛsobily
Kluby pûstitelÛ policejních
a u‰lechtil˘ch psÛ, zamûﬁené
na v˘cvik. Pﬁedsedou praÏského klubu byla osoba, která
zejména v dal‰ích letech sehrála v ãeské kynologii zvlá‰tní úlohu, major O. Pinkas; dal‰ími v˘znamn˘mi ãleny
a funkcionáﬁi byli pak pplk.
Rotter, plk. JeÏek nebo vrch.

ﬁed. Czuﬁík. Aktivní byl také
âsl. Kynologick˘ sportovní
klub se sídlem v Praze a s odboãkami po celé âSR; nabízel
sv˘m ãlenÛm moÏnost zdarma (roãní pﬁíspûvek ãinil Kã
40,-) si vycviãit psa za dozoru
odborníkÛ.
Jen pro pﬁedstavu: na cviãi‰ti
Klubu policejních a u‰lechtil˘ch psÛ v Pardubicích cviãilo
napﬁíklad v srpnu 1936 podle
údajÛ správce 1213 ãlenÛ se
447 psy.
M. Císaﬁovsk˘
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ato praxe pﬁeÏila aÏ do
konce komunistick˘ch
ãasÛ. Nûkteré speciální
spolky, napﬁíklad pro anglické
ohaﬁe a pro lovecké ‰panûly,
navíc zavedly omezení v chovu tím, Ïe zapisovaly pouze
‰tûÀata po rodiãích, kteﬁí byli
v exteriéru hodnoceni jako
„v˘borní“ nebo „velmi dobﬁí“.
Kluby pro ohaﬁe a klub pro
fousky se dokonce rozhodly
nezapisovat od tohoto roku
‰tûÀata vÛbec, ale zapisovat
jen jednotlivé psy na základû
posudku znalce. Prvním ﬁádn˘m pﬁedsedou svazu byl zvolen univ. prof. Antonín HrÛza.
S odstupem sedmdesáti let je
zajímavá úvaha magistra I.
Îáka, rozhodãího a pﬁedsedy
âs. terrier klubu, kter˘ se v kynologickém vûstníku âsKS –
PES (zaãal vycházet v roce
1930) zam˘‰lel nad otázkami
kosmetické chirurgie, zvlá‰tû
úprav u‰í. Neﬁe‰il otázku tehdy bûÏného kupírování, ale

