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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

Jednotně do protektorátní kynologie
V témÏe roce jako Franti‰ek Vojtûch oslavila kulaté v˘roãí dal‰í postava ãeské kynologie,
v jejímÏ jménu se – ov‰em na poli pozdûj‰í svazarmovské kynologie – také pravidelnû konal
memoriál, soutûÏ ve v˘konu psÛ sluÏebních plemen: major ãetnictva Oldﬁich Pinkas se doÏil
padesátky. Jak si ukáÏeme v dílech z období války, v˘bûr svazarmovcÛ byl ponûkud zvlá‰tní.

Foto archiv

V

e tﬁicát˘ch letech byl Oldﬁich
Pinkas, do vypuknutí první svûtové války student filologie na Filozofické fakultû Karlovy univerzity,
námûstkem velitele Ústﬁedního ãetnického pátracího oddûlení. Coby nadporuãík
rakousko-uherské armády pﬁe‰el po vzniku âSR k ãetnictvu a slouÏil pod dal‰ím
kynologem, zakladatelem v˘cvikového
stﬁediska sluÏebních psÛ ãetnictva v Py‰elích, pozdûj‰ím generálem ãetnictva
a protektorátním ministrem vnitra Josefem JeÏkem. „Major Pinkas,“ psalo se
v medailonu k v˘roãí, „tû‰í se lásce v‰ech
bezpeãnostních orgánÛ, kteﬁí s ním pﬁi‰li
do styku a velké váÏnosti ãetn˘ch, hlavnû
kynologick˘ch korporací, v nichÏ pÛsobí.“ Jubilant si vzal za svÛj Ïivotní úkol
zdokonalit instituci sluÏebních psÛ u ãetnictva, specializovaného stﬁediska pro
v˘cvik, a to se mu nespornû podaﬁilo.
Zvy‰ování politického napûtí na konci 30.
let vedlo k tomu, Ïe âeskoslovensk˘ kynologick˘ svaz nabídl v‰echny psy sv˘ch
ãlenÛ k dispozici státu v pﬁípadû nebezpeãí. Dal‰í slavná postava na‰í kynologie
Jaroslav Odvárko proto vyzval k zahájení
pﬁípravy specializovaného v˘cviku: „Máme psy ãlenÛ pro policejní v˘cvik se nehodící, ale ke sluÏbû spojovací vyhovující.
VÏdyÈ i to je pûkn˘ poÏitek, pozorovati
psa, kter˘ niãeho si nev‰ímaje, Ïene si to
polem, pﬁes pﬁíkopy a jiné pﬁekáÏky, aby
donesl depe‰i svému pánu nebo pomocníku. Nebo jak nese na hﬁbetû cívku
s telefonním drátem a tím umoÏÀuje bez
lidsk˘ch obûtí spojení dvou vojensk˘ch
tûles.“ Na závûr v‰ak varuje: „V‰imnûte si,
Ïe v sousedním Nûmecku je pod rou‰kou
sportovní velká spousta psÛ k sanitní
sluÏbû vycviãena, kteﬁí v pﬁípadû potﬁeby
mohou b˘t ihned zaﬁadûni.“
K roztrÏce do‰lo i mezi dvûma vrcholn˘mi
kynologick˘mi organizacemi v republice,
âeskoslovensk˘m kynologick˘m svazem
(âs. K. S.) a Zucht-und Prüfungsbundem
(ZPB) sdruÏen˘mi v âeskoslovenské
kynologické unii, která reprezentovala
âSR navenek a vÛãi FCI. Spor vypukl
kolem poãtu delegátÛ zastoupen˘ch ve
v˘boru unie. ZPB totiÏ odmítl návrh
pomûru 6 : 4, naãeÏ svaz, „u vûdomí sv˘ch
povinností, které mu ukládá hájit zájmy

„Horliv˘ ãinovník na poli
ãeské kynologie“ major
ãetnictva Oldﬁich Pinkas

âsl. kynologie a neménû hájit zájmy národa a státu,“ oznámil vystoupení z unie.
Okle‰tûní a posléze okupace âeskoslovenska vedly k dal‰ímu (kolikátému jiÏ?!),
tentokrát ov‰em poprvé ne zcela dobrovolnému sjednocení ãeské kynologie.

V‰echny velké spolky a organizace, âeská
myslivecká jednota, ¤í‰sk˘ loveck˘
a kynologick˘ svaz a âesk˘ kynologick˘
svaz, se po rok trvajících pﬁípravách
v roce 1939 „rozhodly pro jediné mohutné organisaãní tûleso“ – âeskomoravsk˘
kynologick˘ svaz. Za jedinou vrcholnou
organizaci pro území âech a Moravy byl
uznán v˘nosem protektorátního ministerstva zemûdûlství dne 22. ãervna 1940.
Jeho plemenná kniha byla úﬁednû uznána
jako jediná pro zápisy ãistokrevn˘ch psÛ
v‰ech plemen. Jedním z prvních krokÛ,
které provázely „konsolidaci“ a stavûly
„koneãnû pevn˘ základ, kter˘ zaruãil trvalou a úspû‰nou budoucnost“, bylo uzavﬁení nevypovûditelné „pﬁátelské dohody
o spolupráci“ s ﬁí‰sk˘m kynologick˘m
svazem, Reichsverband für Hundewesen,
v Berlínû uÏ dne 29. prosince 1939. V krátké dobû sdruÏoval svaz 42 kynologick˘ch
klubÛ a spolkÛ vãetnû âeské myslivecké
jednoty. Nepﬁipojili se v‰ak úplnû v‰ichni.
Vládním naﬁízením ze dne 19. prosince
1940 byl zakázán dovoz psÛ ze Svazu
sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik (Ruska), Finska, z Generálního gouvernementu, z Maìarska, Slovenska, Jugoslávie,
Bulharska, Albánie, ¤ecka a z Turecka.
M. Císaﬁovsk˘

Vítûz pardubické v˘stavy psÛ 1935 a mezinárodní
v˘stavy v Praze 1936 – barzoj Lady Tambov,
chovatelka F. Stárková, majitelka F. Vitonská, Praha
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