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HISTORIE

Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

První pováleãné celostátní v˘stavy psÛ se konaly na konci
ãervna 1946 v Praze a v ãervenci v Brnû. Náladu, která v té
dobû v tehdej‰ím âeskoslovensku vládla nejen v kynologii,
vystihuje ãlánek z brnûnské Rovnosti 23. 7.: „Po zeleném
trávníku si py‰nû vykraãoval Achilles de Monte Carlo,
men‰í postavou vynikal pár Ina of Marrymacher a Dandy
z Obory, kter˘m sotva staãil kﬁivonoh˘ Agárek z LumpíkÛ.

D

oãetli jste a v duchu se rozhoﬁãenû táÏete: Nová ‰lechta v lidové
demokratické republice? Upokojte se! Tato ‰lechta je pevnû pﬁivázána na
ﬁemínku a po generace se uãila slouÏit
ãlovûku.“ V˘stavy v‰ech plemen se podle nûkter˘ch pramenÛ zúãastnilo 250,
podle dal‰ích aÏ 350 psÛ. V srpnu se
konala První hraniãáﬁská v˘stava psÛ
v‰ech plemen v Liberci, v záﬁí Zemská
v˘stava ve Zlínû.
Co se spolkového Ïivota t˘ãe, v prvních
pováleãn˘ch letech vyrovnávání úãtÛ ãe‰tí funkcionáﬁi rychle navázali na tradici
pﬁedváleãného sváﬁení a pÛtkaﬁení.
PﬁestoÏe uÏ v roce 1944 do‰lo k formálnímu slouãení âeské ústﬁední kynologické
jednoty s âeskomoravsk˘m kynologick˘m svazem, v praxi se toto slouãení
v podstatû neprojevilo, Jednota je nikdy
neuznala. Pro pﬁesnost v názvech: Po
bﬁeznu 1939, kdy u nás byly dvû v˘‰e jmenované ústﬁední kynologické organizace,
zmûnila pÛvodnû âeskoslovenská jednota se zﬁetelem k nastalému stavu svÛj
název na âeská ústﬁední jednota kynologická (âÚJK), svaz se pﬁejmenoval na
âeskomoravsk˘ kynologick˘ svaz (âMKS).

Pováleãná snaha sjednotit kynologii do
jediné organizace znova otevﬁela spor
mezi âeskoslovenskou ústﬁední jednotou kynologickou a âeskoslovensk˘m
kynologick˘m svazem. Ze strany zástupcÛ Jednoty byl na jaﬁe 1947 vznesen
poÏadavek, aby âeskoslovensk˘ kynologick˘ svaz likvidoval kluby v nûm sdruÏené a „dobrovolnû“ vstoupil do Jednoty.
„Likvidaci Svazu pokládá Jednota za
nezbytnû nutnou z hlediska morálního
i národního, protoÏe je to jediná cesta,
jak sm˘ti tûÏkou vinu kolaboranství, lpící na Svazu z doby okupace,“ stálo ve
vûstníku Kynologie ze 17. kvûtna. âleny
Svazu v‰ak bylo pﬁíli‰ mnoho v˘znamn˘ch osobností… V dubnu 1947 probûhla
pﬁípravná jednání mezi Kynologickou
jednotou, Jednotn˘m svazem ãesk˘ch
zemûdûlcÛ, Svazem bezpeãnosti, ministerstvem zemûdûlství, âsl. kynologick˘m svazem a Svazem spolku chovatelÛ
loveck˘ch psÛ. V ﬁíjnu 1947 se v Praze
se‰la mimoﬁádná valná hromada âKS,
která pﬁijala toto usnesení: „AÈ âeskoslovensk˘ kynologick˘ svaz se pﬁiãiní o sjednocení v‰ech kynologick˘ch sloÏek, aÈ
utvoﬁí samostatnou vrcholnou organisaci

Feny nûmeck˘ch ovãákÛ zaﬁazené do v˘bûrové tﬁídy na
celostátní speciální v˘stavû sluÏebních ovãáck˘ch psÛ
dne 21. 7. 1946 v Brnû; snímek je pﬁevzat z tehdej‰ího
informaãního obûÏníku pro ãleny âeskoslovenského
klubu pro sluÏební ovãácké psy SluÏební ovãák

70

SVùT PSÒ 12/06

Vzácná, „témûﬁ barevná“ fotografie ‰ampiona âSR pro rok
1948: nûmeck˘ ovãák Gauner vom Gernstenfeld OP I,
nar. 2. 4. 1942, o. Egon von der Badener-Höhe, m. Dora vom
Gerstenfeld, v˘‰ka 61 cm, maj. R. ·toncer, Ky‰ice u Unho‰tû;
tento pes získal v roce 1947 ocenûní v˘born˘ na v˘stavû ve
‰v˘carské Basileji. Na dlouhou dobu jako jeden z posledních,
kteﬁí se dostali za hranice komunistického âeskoslovenska
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Když v postýlce usínáš…

kynologickou pro âSR, a to ze v‰ech
kynologick˘ch sloÏek, loveck˘ch i neloveck˘ch. Tento vrcholn˘ orgán aÈ potom
projedná otázku vstupu do Jednotného
svazu ãesk˘ch zemûdûlcÛ jako samostatná sloÏka s vlastním rozhodováním.“ Do
kynologie poprvé vstupuje také Svaz
brannosti, pozdûj‰í Svaz pro spolupráci
s armádou, Svazarm. Jeho „kolektivním
ãlenem“ se stala Kynologická jednota, od
roku 1952 „reorganizovaná“ jako jeho
„nedílná“ souãást.
Podle odhadu tisku bylo na konci roku
1947 v âSR chováno pﬁes 400 tisíc psÛ.
Poãátkem roku 1948 byly zﬁízena kategorie „evidenãních psÛ“: ·lo o psy s v˘cvikem, kteﬁí získali takzvanou „v˘cvikovou
znaãku“. Zaﬁazení do evidence znamenalo pro majitele zpro‰tûní od „danû pﬁepychové a dávky ze psÛ“.
Ke sjednocení ãeskoslovenské kynologie
v plánovanou Unii s jedním ústﬁedním
vedením, s jedinou plemennou knihou
a jedin˘m kynologick˘m ãasopisem, jak
poÏadoval tajemník svazu zemûdûlcÛ
Zadrobílek, nikdy nedo‰lo. Sluãování,
rozdûlování a „delimitací“ v‰ak ãe‰tí
a sloven‰tí chovatelé psÛ pﬁeÏili v následujících desetiletích pod taktovkou
komunistÛ je‰tû dost. PﬁeÏili dokonce
i legendární svazarmovsk˘ návrh na
vytvoﬁení univerzálního jednotného sluÏebního plemene. Exkurzi do více neÏ
stoleté historie ãeského kynologického
Ïivota spolkového snad tedy nelze
zakonãit jinak neÏ ver‰em ze svazarmovského ãasopisu poãátku 80. let:
„KdyÏ v post˘lce usíná‰,
stojí na hranici stráÏ.
Pohraniãník se psem vûrn˘m,
chodí v noci lesem ãern˘m…“
M. Císaﬁovsk˘

