
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny 

 

 

 

 

 

Argo aport!  

Vývoj sportovní kynologie na Liberecku po roce 1945 

 

Diplomová práce 

Ing. Irena Cejpová 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Hlaváček 

 

 

Praha 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a 

literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 6. 1. 2017 

                                              .................................... 

Podpis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Hlaváčkovi za 

trpělivost a rady v průběhu tvoření práce. Dále PhDr. Sandře Kreisslové, Ph.D. za podporu 

a podnětná doporučení v průběhu celého studia. Nemenší dík patří všem pedagogům 

z Pracoviště Orální historie-Soudobých dějin za inspiraci k sepsání této diplomové práce. 

Studia nejen v tomto oboru by nebyla možná bez podpory psychické i materiální a proto 

bych velice ráda znovu poděkovala svým rodičům, Aničce a Honzovi za laskavou kritiku 

všeho druhu, příteli za neustálé povzbuzování v dokončení studií a také kamarádům za 

„brzdu“, která mě mnohdy vrátila zpět do reality. 



4 

 

Obsah 

Abstrakt ...................................................................................................................... 5 

1. Úvod ................................................................................................................. 6 

2. Cíl a metodika .................................................................................................. 9 

2.1. Průběh výzkumu......................................................................................... 12 

2.2. Reflexe výzkumu ....................................................................................... 14 

3. Literatura a prameny ...................................................................................... 20 

4. Úvod do problematiky sportovní kynologie .................................................. 27 

5. Vývoj kynologie v Čechách na příkladu Liberecka po roce 1945 ................. 30 

5.1. Počátky kynologie – od lovení zvěře k nasazení do světových válečných 

konfliktů…… ........................................................................................................... 30 

5.2. Poválečné znovuobjevování kynologie civilisty ........................................ 33 

5.3. Kynologie součástí Svazu pro spolupráci s armádou ................................. 34 

5.3.1. Svaz pro spolupráci s armádou ............................................................ 34 

5.3.2. Svazarmovská kynologie ..................................................................... 37 

5.3.3. Šedesátá léta – desetiletí změn nejen pro československou kynologii 42 

5.4. Kynologie v ČSCHDZ - doba „přehodnocování“ ...................................... 46 

5.5. Kynologie znovu pod Svazarmem na příkladu libereckých cvičišť .......... 51 

5.6. Kynologie v době „posametové“ ............................................................... 56 

6. Kynologie z perspektivy pamětníků .............................................................. 59 

6.1. Ženy ve Svazarmu a kynologii ................................................................... 62 

6.2. Mládež v kynologii .................................................................................... 65 

6.3. Finanční náročnost kynologického sportu ................................................. 68 

6.4. Význam kynologie pro její aktéry .............................................................. 70 

7. Závěr .............................................................................................................. 72 

Použité zdroje ........................................................................................................... 75 

Přílohy ...................................................................................................................... 79 



5 

 

 

Abstrakt 

Proměna sportovní kynologie na příkladu libereckého okresu v průběhu druhé poloviny 

20. století je hlavním motivem předkládané diplomové práce. Základem sportu je spolupráce 

mezi člověkem a zvířetem a i když toto „hobby“ patří mezi vyhledávané volnočasové 

aktivity, nebylo doposud zpracováno československou historiografií. Cílem práce je přiblížit 

vývoj aktivity v souvislosti s dobou státního socialismu v Československu ve druhé polovině 

20. století. Věnuji se historickému vývoji sportu i stanovení milníků, které měly klíčový 

význam pro následující průběh sportovní činnosti. V souvislosti s kynologií je představen 

Svaz pro spolupráci s armádou, do kterého se kynologie musela začlenit v roce 1953. V části 

věnující se vývoji kynologie v českých zemích jsem vycházela především z archivních 

pramenů, dobových periodik i informací vzešlých z interview s kynology-pamětníky. 

K sepsání práce jsem využila kvalitativního přístupu a jeho metod a technik, mezi které patřil 

sběr dat prostřednictvím studia dokumentu, obsahové analýzy a tematicky orientovaných 

životopisných vyprávění, ze kterých vzešla relevantní témata pro samotné pamětníky. 

Klíčová slova: Sportovní kynologie, státní socialismus, Liberecko, Svaz pro spolupráci 

s armádou, soudobé dějiny, orální historie. 

Abstract 

The main topic of the thesis is a description of the transformation of the Sport 

Cynology during the second half of the 20th century in the Liberec region. The sport is based 

on cooperation between people and dogs. This hobby belongs to the most popular freetime 

activities in the Czech Republic, even though there is not enough information in 

Czechoslovak historiography. The aim of the thesis consists in a characterization of 

development of the Sport Cynology in the era of State Socialism in Czechoslovakia in the 

second half of the 20th century. I focus on a historical progress of the sport and its significant 

events, which were crucial for the next development of the sport activity. In the context of 

the Sport Cynology, “The Association for Cooperation with the Army” is mentioned because 

Czechoslovak cynology had to become a part of the association in 1953. In the first section 

of the paper, focused on history of the cynology, I use archival materials, contemporary 

magazines and information got from interviews with narrators. I apply qualitative research 

and its specific methods such as analysis of documents and thematically oriented 

biographical narratives. 

Key words: Sport Cynology, State Socialism, Liberec region, The Association for 

Cooperation with the Army, Contemporary History, Oral History.



6 

 

1. Úvod 

Sportovní kynologie je nedílnou součástí aktivit založených na vztahu mezi 

člověkem a psem. Česká republika patří dlouhodobě ke světové špičce v tomto sportu. 

V mezinárodním srovnání na vrcholných kynologických akcích, jakými jsou např. 

mistrovství světa FCI IPO1 nebo mistrovství světa jednotlivých plemen, dosahují 

reprezentanti i na mety nejvyšší, např. Jan Böhm obsadil druhé místo ve slovinské Nové 

Gorici v roce 2016 a stejnou příčku obsadili v týmové soutěži čeští kynologové. Dalšího 

mimořádného úspěchu dosáhli čeští reprezentanti v říjnu roku 2016, kdy Václav Ouška (viz 

obrázek v příloze č. 1.) vyhrál se svým německým ovčákem mistrovství světa tohoto 

plemene2 před slovenským kolegou a mistrem světa FCI IPO Jozefem Adamuščinem. 

V týmové soutěži obsadili reprezentanti také zlatou příčku, tři psovodi se umístili ve světové 

dvacítce nejlepších. Vyzdvihnout lze také úspěšné působení české kynologie ve 

francouzském městě Falck, kde se konalo mistrovství světa francouzských ovčáků na 

podzim roku 2016. Na této akci obsadili čeští reprezentanti první a třetí příčku v nejvyšší 

kategorii.  

V současné době se naskýtá pro volnočasové vyžití psa a jeho majitele nespočet 

sportů a aktivit. Ke známějším patří např. agility založené na zdolávání nejrůznějších 

překážek, dogfrisbee, kde pes musí projevit své pohybové schopnosti při chytání létajícího 

talíře nebo dogdancing, kreativní disciplína náročná na koordinaci pohybů netradičního 

tanečního tandemu. „Královnou“ psích sportů však nadále zůstává sportovní kynologie díky 

své všestrannosti a vysokým nárokům kladeným na psa i psovoda. Její počátky jsou spojeny 

nejen s územím českého státu, ale i Německem, Belgií nebo Francií, dnešní terminologií 

řečeno, s kynologií služební. Z toho důvodu se práce v některých svých částech věnuje 

                                                 
1 Mezinárodní kynologická federace – Fédération Cynologique Internationale (FCI), zkratka 

vycházející z německého názvu pro mezinárodní zkušební řád pro pracovní psy Inernational Prüfungsordung 

(IPO). HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. 2012. s. 108. 
2 Mistrovství světa německých ovčáků – die Weltunion der Schäferhundvereine World Championship 

(WUSV WCH), které se konalo v říjnu roku 2016 v německém městě Meppen s účastí 127 závodníků z 28 

států. In: MS WUSV. Profidog [online] [cit. 2016-10-10] Dostupné z: http://www.profidog.cz/ms-wusv-4-9-

10-2016-meppen-nemecko/. Mimořádného úspěchu si všiml i internetový deník Idnes.cz, jenž o triumfu 

informoval v článku „Češi poprvé přivezli zlato z mistrovství světa německých ovčáků“. Pouze ojediněle se 

stává, že by tzv. mass media věnovala pozornost české kynologické reprezentaci, byť dosahuje vynikajících 

výkonů v mezinárodní konkurenci. O kynologii samotné pak nepodává zprávy téměř žádné, nepočítáme-li 

sdělení tragických událostí zaviněných psem. In: Češi poprvé přivezli zlato z mistrovství světa německých 

ovčáků. Idnes.cz [online]. 13. 10. 2016 [cit. 2016-10-13] Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/nemecky-ovcak-

kynologie-mistrovstvi-sveta-fkt-/hobby-mazlicci.aspx?c=A161012_104510_hobby-mazlicci_mce. 
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tématům souvisejícím spíše s kynologií služební, bez jejíž existence by nevznikla 

dobrovolná ani sportovní činnost založená na spolupráci člověka a psa.  

Osobní motivací pro sepsání diplomové práce je vlastní zájem o sportovní kynologii 

pramenící z návštěv kynologického cvičiště v doprovodu svého otce a německého ovčáka 

Ariho. Kromě prvních kynologických krůčků jsem také vnímala pestré pojmosloví a historky 

zpravidla začínající slovy „tenkrát za Svazarmu“. Později mi bylo vysvětleno, co onen 

Svazarm byl, ale jaké bylo mé překvapení, když o 15 let později tento pojem stále rezonoval 

na cvičištích. Lidé nepřestali vzpomínat na „zlatou éru“ kynologie před rokem 1989, která 

je úzce spojena právě se Svazem pro spolupráci s armádou. Pes měl být součástí ozbrojených 

složek socialistického státu v případě vojenského konfliktu s imperialistickým nepřítelem. 

Jestliže se chtěla soukromá osoba věnovat výcviku, musela být členem některého z klubů 

pod vedením a dohledem tohoto svazu. Jaké výhody a nevýhody tento „vztah“ přinášel, je i 

jednou z dílčích otázek práce, která se zaměřuje na fungování vybraných kynologických 

cvičišť na Liberecku. Práce se rovněž zabývá tématem proměny volnočasové aktivity 

v perspektivě sociální, kulturní i hospodářské v důsledku změny politického zřízení 

v  Československu, tj. komparací významu volnočasové aktivity v socialistickém státě 

s fungováním a možnostmi, jež nabízí zřízení demokratického charakteru. 

Účelem diplomové práce je nejen přiblížit sportovní kynologii veřejnosti a ukázat 

současné směřování spolupráce člověka se zvířetem v zájmové činnosti, ale i poukázat na 

vliv a zásah komunistické ideologie, snažící se zasahovat do všech sfér lidského života, i do 

volného času. Téma trávení volného času za socialismu v některém z klubů náležejícího pod 

Svaz pro spolupráci s armádou představuje pro českou historiografii prozatím pole 

neprobádané s velkým potenciálem spočívajícím v dalším přispění k poznání socialistické 

každodennosti i dějin „obyčejných lidí“ v druhé polovině 20. století. Jestliže existují 

publikace z této oblasti, pak se věnují praktickému výcviku psa, popř. jednotlivým 

plemenům. 

Cíl a metodika práce seznamuje s použitým vědeckým přístupem v podobě 

kvalitativního výzkumu, metodami a technikami, pomocí kterých jsem získala potřebná data 

k sepsání práce. Do této kapitoly jsem zahrnula samotný průběh výzkumu a jeho reflexi a 

také pohled na pozici insidera, tj. badatele, který je sám členem dané zkoumané skupiny. 

Práce postrádá část věnovanou teoretickým poznatkům, protože se domnívám, že bych se 
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pouze znovu opakovala ve významu orální historie, její metodice a průběhu.3 Nepřispěla 

bych ani k tématu paměti, ke kterému byly napsány řady odborných publikací.4 Práce by tím 

nezískala na hodnotě a získaný čas jsem využila k bádání v archivech a k natáčení rozhovorů 

s pamětníky kynologického sportu v libereckém okrese. V kapitole Literatura a prameny 

jsem chtěla poukázat na marginální význam tématu kynologie v československé 

historiografii i omezené literární zdroje vztahující se k samotné kynologické praxi. 

V následující části práce jsem pokládala za důležité seznámit čtenáře s obsahem a 

prováděním sportovní kynologie ve zjednodušené formě, aby si uměli představit náročnost 

sportu pro psovody i pro samotné zvířecí závodníky. Pátá kapitola je z velké části sepsána 

díky poznatkům pocházejícím z archivního bádání a od pamětníků. Věnuje se průběhu 

vývoje sportovní kynologie ve 20. století na příkladu libereckého okresu, kdy jednotlivé 

podkapitoly představují historické milníky tohoto sportu. Jestliže jsem představila oficiální 

význam kynologie v době státního socialismu, považovala jsem za zásadní, vzhledem ke 

studovanému oboru, věnovat kapitolu kynologii z perspektivy pamětníků. Jednotlivé 

podkapitoly korespondují s tématy vzešlými z rozhovorů s kynology, osobnostmi, které 

utvářely sport v průběhu 20. století – význam a postavení žen a mládeže v kynologii, finanční 

náročnost sportu nebo význam kynologie pro její aktéry. Současně se zde objevuje soudobá 

situace kynologického sportu prostřednictvím pohledu pamětníků. Na závěr práce jsou 

shrnuty dílčí poznatky, které odpovídají na stanovenou výzkumnou otázku a její podotázky. 

  

                                                 
3 Více k orální historii Třetí strana trojúhelníku od Miroslava Vaňka a Pavla Mückeho, Příběhy 

neobyčejných profesí od editorů Miroslava Vaňka a Lenky Krátké nebo The Voice of the Past: Oral History 

od Paula Thompsona. 
4 Více k tématu paměti např. Paměť a dějiny od Jacquesa Le Goffa, „Můj děda nebyl nácek“ od 

Herolda Welzera nebo Kolektivní paměť od Maurice Halbwachse. 
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2. Cíl a metodika 

Diplomová práce se ve formě případové studie zaměřuje na historický vývoj 

sportovní kynologie na Liberecku a v okolí. Dle použité metodiky kvalitativního typu 

výzkumu byla určena výzkumná otázka: 

„Jak se vyvíjela sportovní kynologie na Liberecku po roce 1945 a jaká je reflexe pamětníků 

z řad kynologů na sledované období?“ 

Pro její zodpovězení byly zkonstruovány následující výzkumné podotázky. 

 Lze určit historické milníky vývoje této volnočasové aktivity? 

 Jak politický systém a společnost ovlivnila sport v jednotlivých obdobích? 

 Jak fungovaly kynologické kluby v jednotlivých dekádách 20. století? 

 Jaký význam a funkci plnila kynologie pro samotné aktéry ve sledovaném období? 

Diplomová práce se zaměřuje na lokalitu libereckého okresu, samosprávného území 

Libereckého kraje, do něhož dále náleží okres Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa.5 

Území okresu bylo zvoleno z toho důvodu, že tato správní jednotka existovala relativně 

nepozměněna v průběhu období, na které je zaměřen tento výzkum. I v současné době se 

využívá, i když ne v administrativně-správním uspořádání, ale v rámci územního členění 

České republiky k potřebám soudnictví, ozbrojených složek, archivů, úřadů apod. 

Rozhodla jsem se vzhledem k výzkumnému problému použít kvalitativně zaměřenou 

výzkumnou strategii. Práce si neklade za cíl kvantitativně vymezit sledované odvětví lidské 

zájmové činnosti, tj. kolik bylo klubů a s jakou členskou základnou apod., proto nejsou 

využity ani kvantitativní techniky sběru dat. Oproti tomu kvalitativní výzkumné šetření 

analyzuje různorodé interpretace sociální reality, do které spadají všechny oblasti lidské 

činnosti. Kvalitativní metody dávají prostor pro vyjádření jednotlivým aktérům, 

pamětníkům. Každý z pohledů je pro zpracování projektu přínosem, protože na dané téma 

pohlíží rozdílnou optikou a přikládá význam jiným okolnostem, jež formovaly např. i 

sportovní kynologii. Výzkum vedený kvalitativními metodami má shodný cíl – snahu popsat 

                                                 
5 Liberecký kraj byl vytvořen na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a zákona o krajích 

129/2000 Sb. Okresy, původní správní jednotky s volenými orgány byly zrušeny právě těmito zákony a dnes 

slouží jako územní jednotka především pro potřeby soudů, ozbrojených složek, archivů nebo různých úřadů. 

Největší z okresů svou rozlohou v Libereckém kraji je okres českolipský, z hlediska počtu obyvatel dominuje 

liberecký. Z historické perspektivy byla republika v průběhu sledovaného období členěna na země, kraje, 

okresy atd. Stěžejním zákonem se stal Zákon o územním členění státu č. 36/1960 Sb. z roku 1960, který byl 

v průběhu socialismu devětkrát novelizován a následně třikrát i v době po roce 1989, kdy proběhly největší 

změny v územním členění státu. Severočeský kraj s hlavním městem Ústím nad Labem se rozkládal na území 

deseti okresů, mezi něž patřil právě i okres Liberec. 
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životní světy „zevnitř“, tj. z pohledu jednajících subjektů/aktérů a tím přispět k porozumění 

zkoumaným problémům a sociální skutečnosti na rozdíl od kvantitativního výzkumu 

stavěném na testování hypotéz na základě šetření o mnoha jedincích.6 

Kvalitativní výzkum má oproti kvantitativnímu poměrně nižší reliabilitu, díky slabé 

standardizaci šetření. Přístup se přesto jeví vhodnější i z hlediska tématu práce spadajícího 

do tzv. malých dějin, kdy v určitém regionu jednotlivé osobnosti a dobové okolnosti utvářely 

sledované odvětví. Abych dosáhla vyšší platnosti výzkumu, snažila jsem se postupovat dle 

různých kvalitativních metod. Využila jsem přístup triangulace sociologa Normana 

Denzina.7 V diplomové práci ve snaze o zvýšení kvality projektu jsem použila 

metodologickou triangulaci, kdy k orálně-historickému přístupu přibyla analýza dokumentu 

v podobě práce s primárními daty archivní povahy. 

Vzhledem ke zvolenému kvalitativnímu přístupu byly vybrány techniky a procedury 

vycházející ze sociologického a etnologického výzkumu. Uskutečněné rozhovory by se daly 

považovat za tematicky orientovaná biografická interview8 ve formě orálně-historického 

výzkumu. V narativním interview orientovaném na životní zkušenosti komunikačních 

partnerů, narátorů, je zachována tzv. aktérská perspektiva, kdy je dodržena určitá struktura 

v podobě příběhu dotazovaného, tzn., že dotazovaný sám dává význam jednotlivým složkám 

svého života, samostatně řadí prožité události, sdílí své zkušenosti. Biografie je de facto 

využita jako pomocný nosič pro výzkumné téma. Orální historie formou vyprávění 

shromažďuje materiál k bádání o historické události, době apod. Narativní interview však 

musí mít vždy účel použitelný pro specifický výzkum. Nelze ho použít na libovolné téma, 

protože v rámci dalšího dotazování by nebyly položeny otázky na téma mimo zájem 

badatele/badatelky. V tematicky orientovaných rozhovorech, byť historicky zaměřených, je 

důležitá tzv. relevantnost. Jestliže v rozhovoru některá ze složek převládá, např. biografická, 

identitní nebo historická, jak upozorňují ve své studii Martin Hájek, Martin Havlík a Jiří 

Nekvapil9, neznamená to chybně vedené interview nebo nevhodně zvolené narátory, naopak. 

                                                 
6 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 2002. s. 286‒289. 
7 Více ke kvalitativnímu metodologickému přístupu a tématu triangulace DENZIN, Norman, 

LINCOLN, Yvonna. Handbook of Qualitative Research (Sage Handbooks). 2005, ISBN 978-1412974172, 

DENZIN, Norman. Sociological Methods: A sourcebook. 1970, ISBN 0-408-70125-0. 
8 Více k tematicky orientovaným biografickým interview HÁJEK, MARTIN, HAVLÍK, MARTIN, 

NEKVAPIL, JIŘÍ. Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálně-

historických životopisných rozhovorů. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/169-sociologicky-

casopis-czech-sociological-review-1-2014/3391. 
9 HÁJEK, MARTIN, HAVLÍK, MARTIN, NEKVAPIL, JIŘÍ. Problém relevance v tematicky 

orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/169-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2014/3391. 
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Dotazovaný si zvolil svůj osobitý přístup a pokládá některou z výše zmíněných složek pro 

vyprávění o svém životě za signifikantnější oproti ostatním. Orální historie k minulosti 

nedávné, kdy je předpoklad, že existují pamětníci doby, události apod., přistupuje svým 

specifickým metodickým způsobem a zjištěné poznatky rozborem vyprávění těchto očitých 

svědků dále analyzuje a interpretuje. Zabývá se otázkou, jak určitý kolektiv/společnost chápe 

dění v minulé době.  

Oproti původnímu záměru využít při zpracování práce orálně-historických rozhovorů 

a postupu, tradičně doporučovaného v odborné literatuře10, jsem se od něj vzhledem 

k průběhu výzkumu rozhodla mírně odchýlit. Důvodem byla první zkušenost s narátory, 

kteří se po naznačení badatelského zájmu o problematiku vývoje sportovní kynologie tohoto 

tématu drželi i přes předcházející vysvětlení konceptu orální historie, tj. volného 

životopisného vyprávění a popřípadě v další fázi doptání se na jejich kynologické zkušenosti. 

Proto se v rozhovorech objevují životopisné údaje, ale ne v doporučované intenzitě a 

struktuře metody orální historie. I z tohoto důvodu jsem neshledala nutným nahrávat druhý 

rozhovor, neboť téma bylo vyčerpáno v prvním interview. Metoda orální historie byla 

podnětná z hlediska etických a právních zásad (narátorům byl předložen souhlas se 

zpracováním a zachováním nahrávky pro účely diplomové práce, dále byl proveden záznam 

o každém interview, tj. protokol). Ve zpracování interview jsem se také inspirovala metodou 

orální historie v jejím přístupu k analýze a následné intepretaci informací vzešlých ze setkání 

s pamětníky. Z rozhovorů vychází nejen část zabývající se aktérskou perspektivou, 

význačnými tématy z pohledu pamětníků, ale také samotné zpracování historie sportu, 

k některým událostem, letům ani osobnostem neexistují písemné prameny, které by sloužily 

jako podklad k následujícímu bádání. 

Provedla jsem archivní výzkum, během kterého jsem využila písemné prameny 

primární povahy v podobě psaných dokumentů úřední provenience, jejichž 

nepostradatelným zdrojem se stal Státní okresní archiv v Liberci s fondem o libereckém 

okresním výboru Svazu pro spolupráci s armádou, Národní knihovna v Praze s dobovým 

tematickým periodikem a kroniky kynologických klubů, konkrétně Kynologického klubu 

Liberec-Pavlovice a Jablonec nad Nisou-Lukášov. Neuspořádaný fond o 29 kartonech 

materiálu Svazu pro spolupráci s armádou v Liberci ve Státním okresním archivu v Liberci 

nebyl dosud zpracován a neexistují ani žádné archivní pomůcky. Daný materiál jsem proto 

                                                 
10 Vaněk, Miroslav, Mücke, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. 2011. 

ISBN 978-80-87398-11-1. 
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musela primárně roztřídit, až poté mohlo následovat studium a analýza získaných 

dokumentů. Fond skýtá množství dosud nepoužitých dat a zejména nezpracovaných témat 

kolem volnočasových aktivit obyvatel Liberce a blízkého okolí v éře státního socialismu. 

Mnoho klubů nejrůznějších zájmů bylo začleněno do Svazarmu jako jeho základní 

organizace, ať se jednalo o střelectví, automobilové sporty nebo potápění a zůstalo aktivní i 

přes transformaci československé společnosti po roce 1989. V současné době nabízí 

obyvatelům různých věkových skupin aktivní formy trávení volného času. Ve fondu se 

nacházely podrobné informace o období druhé poloviny šedesátých až konce osmdesátých 

let. Naopak zcela chyběl materiál týkající se založení okresního výboru v Liberci na začátku 

padesátých let. Proto se práce v některých částech detailněji věnuje právě období 

sedmdesátých a osmdesátých let, které bylo možné podložit archivním výzkumem. V 

počátcích kynologie i Svazu pro spolupráci s armádou se opírá o dobový tisk a výpovědi 

pamětníků. Archivní materiál chybí, protože s největší pravděpodobností došlo v 

osmdesátých letech ke skartaci písemných dokumentů ze strany OV Svazarmu v Liberci. 

Tuto skutečnost dokládá kniha záznamů o zničení spisů z padesátých let.  

Obsahové analýze11 jsem dále podrobila relevantní dobový tisk, jenž se nachází 

v Národní knihovně v Praze, především z edice nakladatelství Naše vojsko, které se 

specializovalo na magazíny určené jednotlivým odbornostem v rámci Svazu pro spolupráci 

s armádou - Kynologie: časopis svazu pro spolupráci s armádou (ročníky 1956 až 1967), 

Pes: časopis Kynologické jednoty (ročníky 1952 a 1953), Pes přítel člověka (vybrané 

ročníky 1968 až 1990), Obránce Vlasti (vybrané ročníky 1953 až 1964) a Svazarmovec 

(vybrané ročníky 1965 až 1990). Poznatky z obsahové analýzy byly zakomponovány jak do 

kapitol věnujících se historickému vývoji sportovní kynologie na Liberecku, tak do částí 

práce zabývající se aktérskou perspektivou. 

2.1. Průběh výzkumu 

Rozhovory byly uskutečňovány mezi 16. říjnem 2015 a 16. říjnem 2016. Podařilo se 

oslovit a následně realizovat 10 interview, kdy devět narátorů poskytlo souhlas se 

zpracováním interview pro účely diplomové práce. V jednom případě nebyl souhlas s dalším 

                                                 
11 Více k obsahové analýze KRONICK, Jane C. Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních 

dat. Sociologický časopis. 1997, 33., č. 1. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/41131263?uid=3737856&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=211

02428013697., LANGRIDGE, Derek Wilton. Subject analysis: principles and procedures. New York: Bowker-

Saur. 1989, ISBN 0-408-03031-3., NEUENDORF, Kimberly A. The content analysis guidebook. Thousand 

Oaks. 2002. ISBN 0-7619-1978-3., WEBER, Robert Philip. Basic content analysis. 1990. ISBN 0-8039-3863-

2. 
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zpracováním z důvodu pracovní pozice udělen. Tento rozhovor není citován a ani nahrán na 

přiložené CD, nachází se pouze v archivu autorky práce. Jedná se o rozhovor se Simonou 

Janouškovou, která však umožnila rozhovor použít k bližšímu pochopení některých témat 

v rámci kynologického sportu. Rozhovory vznikaly na území měst Liberce a Jablonce nad 

Nisou v bydlišti narátorů, na kynologickém cvičišti Kynologického klubu Liberec-Pavlovice 

a Jablonce nad Nisou – Lukášov. V jednom případě byl rozhovor natočen v bytě tazatelky 

na přání pamětníka.  

Mým záměrem nebylo kvantitativně obsáhnout široké pole kynologů, ale využít 

znalostí a zkušeností osobností kynologického sportu, které se významně podílely na jeho 

vývoji v průběhu druhé poloviny 20. století nebo jsou současnými vzory a personami sportu 

i „obyčejnými“ kynology se zájmem o spolupráci člověka se psem. Manželé Šourkovi se 

věnovali, na rozdíl od zbylých narátorů, výcviku malých plemen a mají tedy odlišné 

zkušenosti s výcvikem i s fungováním kolektivu. Do vzorku byli zahrnuti „otcové 

zakladatelé“, kteří vzpomínali na své začátky v kynologii i její poválečné znovuobjevování 

veřejností. Dodnes se věnují aktivně sportu nebo o něj stále projevují zájem, díky čemuž 

mohli porovnat současné směřování s trendy a metodami používanými v době minulé (Josef 

Chroust, Ladislav Hůza). Z dnešního pohledu se jeví zajímavé téma, nejen v kynologickém 

sportu, práce s mládeží v době státního socialismu, proto byli zahrnuti narátoři, kteří začínali 

s kynologií v mladém věku na konci let šedesátých až do konce let osmdesátých. Dalším 

důvodem pro oslovení této skupiny byl fakt, že mnozí z nich se stali postupem času 

uznávanými odborníky kynologického sportu a dosáhli množství úspěchů, např. Pavel 

Máchal, Elena Susková nebo Simona Janoušková. Práce s mládeží probíhala na různé úrovni 

v jednotlivých základních kynologických organizacích náležících pod Svaz pro spolupráci 

s armádou. Z toho důvodu byla oslovena Eva Nováková, která se velice aktivně věnovala 

mládežnickému týmu v sedmdesátých a osmdesátých letech a je do současné doby váženou 

členkou Kynologického klubu Liberec-Pavlovice. Další z narátorů, Libor Pavlů, byl 

úspěšným mladým kynologem, ale této aktivity zanechal v dospělém věku. Jeho 

„kynologická dráha“ je tím odlišná od ostatních informátorů. I současný předseda klubu, Jiří 

Kolář, se kterým jsem rovněž vedla rozhovor, má své kynologické začátky spojené právě 

s touto mládežnickou vedoucí. Jiří Kolář je nejen stávajícím předsedou organizace, která 

patří k nejstarším kynologickým klubům a nejpočetnějším svou členskou základnou 

v Libereckém kraji, ale je i profesionálním psovodem u Městské policie Liberec, soudním 

znalcem v oboru kynologie i rozhodčím z výkonu. Významnou postavou liberecké 
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kynologie je i rozhodčí z výkonu, několikanásobný účastník mistrovství republiky ve 

sportovní kynologii či autor knih věnujících se nácviku a výchově psa pro tento sport, 

Ladislav Mach. 

Pamětníci vyprávěli svůj kynologický příběh, který je z jejich pohledu relevantní a 

také zajímavější než jejich ryze soukromý nebo v některých případech profesní život. 

Většina souhlasila s natočením rozhovoru na dané téma právě z důvodu zaujetí pro 

kynologický sport. Dalším častým motivem, jenž doplňoval prvotní důvod, byla jejich 

výjimečnost v rámci sportovní kynologie; někteří jsou současnými uznávanými odborníky, 

jiní si uvědomují svou slávu z dob minulých. Pro narátory z řad mládežníků se jednalo o 

příjemné, pozitivní vzpomínání na dětství a dospívání, kdy se jim mnohdy „koníček“ změnil 

v  profesi. S nezájmem z řad pamětníků jsem se nesetkala. Naopak, byli mile překvapeni, že 

se o historii a jejich osobní vzpomínky zajímám.  

2.2. Reflexe výzkumu 

První rozhovor k diplomové práci jsem vedla s manželi Šourkovými z Liberce. Po 

vysvětlení motivace k sepsání této práce, seznámení se strukturou interview a především po 

požádání o dva samostatné rozhovory, došlo na samotné nahrávání, které oproti předchozí 

domluvě probíhalo zcela odlišně. Přítomni byli oba manželé, i když hovořila především paní 

Šourková (možná i díky tomu, že psa cvičila právě ona). Pan Šourek často odcházel hledat 

fotografie a čas od času doplnil výpověď manželky. Zprvu jsem byla z nastalé situace 

nervózní a nevěděla, jak se zachovat, protože jsem nechtěla rušit vyprávění narátorky a 

uvádět ji do nepříjemné situace a také kvůli dodržení pravidel orálně-historického interview. 

Po několika vsuvkách narátorčina manžela jsem v této „nesnázi“ začala vidět pozitiva. I 

v rámci kynologie prožívali manželé vše společně; společně se účastnili výcviků i 

společenského života dané komunity, i když v různých rolích – cvičitelka a tzv. člen bez psa. 

Další výhodu lze shledat v totožném pohledu na aktivitu manželů, ze které vzešli společní 

známí, historky atd. Zkušenosti pana Šourka by nebyly dostačující pro účely diplomové 

práce. Jeho přínos je v jasném pohledu na fungování Kynologického klubu Liberec-

Pavlovice jako organizace; řešil např. administrativní záležitosti klubu, opravy, pomáhal 

s organizací závodů. Samotného výcviku se účastnila pouze jeho žena a tak s praktickou 

povahou kynologie nemá příliš zkušeností. Druhou výhodou pro začínajícího výzkumníka 

byla jejich vzájemná interakce při rozhovoru. Přínosné bylo sledování jejich komunikace a 

manželské „dohadování se“, kdo si pamatuje určitou situaci lépe.  
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Obdobná situace nastala při nahrávání interview s panem Machem. Přítomna byla 

jeho manželka, která vykonávala domácí práce a čas od času měla potřebu se vyjádřit 

k určitému tématu, napomenout svého manžela nebo doplnit nějakou informaci. V tomto 

případě však sám narátor na manželčiny promluvy nereagoval nebo ji upozornil, aby 

nezasahovala do rozhovoru. Zásahy do rozhovoru v omezené míře mohou být přínosem 

především pro analýzu a interpretaci rozhovorů či některých témat. Manželské páry nebo 

rodiny, které mají společnou zálibu, o ní často hovoří i mimo okruh svých soukmenovců. I 

když v těchto případech jeden z páru není aktivním kynologem, účastnili/účastní se 

společenského života i aktivit spojených s tímto sportem. Sdílejí zálibu svého 

partnera/partnerky, akceptovali i související životní styl, jsou znalí kynologické mluvy, 

činnosti, orientují se v základní problematice. Zajímavý je jejich postoj k určitým tématům, 

např. k samotnému výcviku, z pozice „teoretika sportu“. Sport znají skrze pozorování jiných 

a jejich názor se většinou opírá o znalosti, zkušenosti a úsudek jejich partnerů/rodiny. Bez 

těchto podporovatelů z řad rodinných příslušníků by mnohdy bylo velice obtížné se sportu 

věnovat. Nejen, že je sport náročný časově, ale i finančně. Dále se rodinní příslušníci 

mnohdy stávají pomocníky v nácviku, prvními kritiky, oponenty i oporou. 

Při interview s panem Hůzou nešlo dostát zásadám nahrávání orálně-historického 

rozhovoru z několika důvodů. Narátor působil dojmem velice introvertního člověka, 

nesdílného v průběhu interakce s okolím. Zvolila jsem proto alternativní postup pro získání 

informací. S narátorem byla domluvena struktura rozhovoru při předchozím setkání i na 

začátku samotného nahrávání, ale po zapnutí nahrávacího zařízení bylo vše zapomenuto. 

Začal hovořit o svých začátcích v kynologii. Nebylo vhodné narátora přerušovat i z důvodu 

jeho evidentní nervozity, která se projevovala „hraním si“ se svazkem klíčů. Snažila jsem 

se, aby pamětník hovořil o tématech jemu blízkých a využít tak jeho zainteresovanosti a 

popřípadě se doptat na některé informace či položit otázku. V podstatě až ke konci interview 

nápomocnými otázkami se rozhovor zavedl zpět k základním faktům z narátorova života. 

Role tazatelky vyžaduje velice pružné reagování na vzniklou situaci a rozhodnout se buď 

pro nahrávku dle naučeného a doporučovaného postupu, nebo projevit vlastní iniciativu a 

schopnost odhadnout osobnost narátora. 

I když bylo záměrem nahrát dle metody orální historie životopisná vyprávění 

vybraných narátorů vztahující se specifickým způsobem ke sportovní kynologii, většinou se 

jednalo o tematicky orientované biografické vyprávění. Z pohledu badatelky, tazatelky a tzv. 

insidera v jedné osobě je problematické docílit orálně-historického rozhovoru v jeho „čisté“ 
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podobě. Jednak narátoři byli vybráni právě díky jejich zájmu o sportovní kynologii, mnohdy 

je pro ně tato aktivita v životě stěžejní a odvozují od ní svá povolání. Problematická se jeví 

v tomto ohledu pozice tzv. insidera. Vzhledem k tomu, že se v této komunitě pohybuji od 

svého dětství a mnozí narátoři mě znají od útlého věku a i z důvodu aktivního vystupování 

v tomto odvětví, necítili někteří informátoři potřebu sdělit svůj životní příběh, protože 

předpokládali mé povědomí o něm. Snahou bylo tomuto přístupu předcházet návodnými 

otázkami, zájmem o jejich dětství, školní léta, další aktivity apod.  

Dalším důvodem, proč se v řadě případů nepodařilo dodržet životopisné vyprávění, 

byl fakt, že někteří z narátorů spojili svůj koníček, tj. kynologické aktivity, se svou profesí. 

Svět profesní a soukromí se tak propojily. Trvání na životopisných údajích bez zdůvodnění, 

jakým způsobem se narátor/ka dostala ke své zálibě v práci se psy, by postrádalo smysl. 

Tento životopisně-profesní rozhovor vzešel ze setkání např. se Simonou Janouškovou, 

cvičitelkou psů a psovodů na Grabštejně12 nebo s Elenou Suskovou, spoluzakladatelkou 

kynologického cvičiště v Jablonci nad Nisou – Lukášově, designérkou vlastního sportovního 

oblečení, které je určené nejen pro širokou kynologickou veřejnost. Obě narátorky se 

kynologii věnují od svého raného dětství a zařadily tuto aktivitu i do svého profesního života. 

Na druhé straně se obě snaží, aby jim jejich práce nevstoupila do volnočasové aktivity 

natolik, aby jim „hobby“ nějakým způsobem znepříjemnila. Na základě vlastní zkušenosti 

z vedení interview jsem se zamyslela nad rolí tazatele, který je součástí konkrétní, specifické 

skupiny, a jaká mu z této pozice plynou pozitiva a co se pro něj naopak může stát překážkou 

ve výzkumu. 

  Výzkumník je vždy součástí výzkumu a v případě orální historie je spolutvůrcem 

pramene použitelného pro další badatele i nová témata. Svými názory, myšlenkami, 

zkušenostmi i hodnotami ovlivňuje průběh i výsledek svého bádání a ne jinak je tomu při 

vedení rozhovoru, kdy je tazatel součástí určité skupiny lidí, spojené společnými zájmy, 

postoji, způsobem života apod. Pro exaktní vědy nepřípustné, vždyť biolog se nemůže stát 

součástí hnízda nebo mraveniště, ten pozorujeme daný systém zvenku, bez jakéhokoli sebe 

zapojení. U historika, etnologa nebo antropologa je v zásadě možné použít podobných 

metod, např. ve formě nezúčastněného nebo dokonce, eticky diskutabilního, skrytého 

pozorování či bádání v archivních pramenech. Přesto vědci z oborů, zabývající se sociální 

realitou, preferují přístup, kdy jsou součástí výzkumného vzorku. Sami vytvářejí nebo jsou 

                                                 
12 Oficiální název vojenského útvaru: Centrum vojenské kynologie – Chotyně. 
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spoluautory nového pramene z jediného důvodu – porozumět lidskému chování, jednání, 

společenským procesům. 

Role tazatele bývá v metodologických příručkách popisována jako „postup 

zasvěceného motivátora, profesionála seznámeného se zkoumanou problematikou, 

psychologa zvládajícího naklonit si „srdce dotazovaného“ i partnera v rozhovoru.“13  

Ovšem role tazatele v pozici člena skupiny, tj. insidera, je v mnoha ohledech složitější. Ano, 

tazatel-insider by měl být lépe srozuměný s procesy, zásadami, hodnotami skupiny než 

tazatel stojící mimo ni, ale již zde se může objevit sporný bod – do jaké míry by měl být 

tazatel připraven. Tazatele, který má pouze obecné znalosti o tématu napadnou v průběhu 

interview otázky, které plynou z jeho vlastní neznalosti a mohou být analogické s dotazy, 

jež si bude klást např. čtenář. Svým zájmem se stává i lepším partnerem v dialogu s 

dotazovaným. Na druhé straně insider se může vyvarovat elementárním dotazům a své 

znalosti využít k tomu, aby se v tématu dostal pod povrch věci. Kromě toho by pro insidera 

neměla být cizí používaná terminologie, která by mohla bránit neznalému tazateli v 

porozumění. 

Další rozdíl v obou přístupech shledávám v emocionální složce rozhovoru. Tazatel 

se mnohdy stává terapeutem či důvěrníkem, kterému narátoři svěřují svá tajemství, citlivé 

okamžiky ze svého života atd. Tím, že se insider pohybuje ve skupině, zná i některá 

„veřejná“ tajemství jejích jednotlivců, ví, jaký status má jedinec ve společnosti, proto nemusí 

být narátor příliš sdílný při sdělování svého životního příběhu a to z několika důvodů. Může 

se domnívat, že osobní historii tazatel-insider zná a není nutné ji vykládat na nahrávací 

zařízení, nebo nechce pro něho bolestivé, choulostivé momenty oživovat před známým 

člověkem. Mnohdy lidé sdělí neznámému člověku více, patrně právě z důvodu neznalosti 

jeho osoby. 

Sporný bod nalézám i v samotném tématu rozhovoru. Insider je někdy až příliš 

zatížen svými osobními postoji a oprostit se od svých přesvědčení bývá mnohdy velice 

obtížné tím spíše, když naprosto nesouhlasí s narátorem. Dojde-li na sporné téma, tazatel-

insider by měl být schopen vymanit se ze svého pohledu. Naproti tomu tazatel „laik“ 

nezatížen svými stanovisky může nalézt jiné významy ve výpovědi narátora, jež pro insidera 

zůstanou skryté, protože mnohdy není schopen ustoupit ze svého stanoviska. 

                                                 
13 Vaněk, Miroslav, Mücke, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: Teorie a praxe orální historie. 2011. s. 

135. 
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Výhodou insidera je schopnost oslovit vhodné narátory pro svůj badatelský záměr. 

Jedná-li se o specifickou skupinu lidí (subkulturu), může být pro tazatele obtížné se v ní 

orientovat a osloví tak nezkušeného nebo nového člena, který má pouze zdánlivě co říci k 

tématu. Insider ví, jaké osobnosti skupina zahrnuje, jakého požívají statusu v rámci ní i ve 

společnosti obecně. Do jisté míry zná i jejich postoje a může tak v případě, že se v roli 

badatele bude snažit o co největší míru objektivity, vhodně zvolit celý vzorek výzkumu, 

řečeno slovy statistiků. Zde se nabízí otázka tzv. motivační relevance, co bylo hlavním 

důvodem pro souhlas s pořízením interview. V případě narátorů oslovených pro účely 

diplomové práce se stalo hlavním motivátorem k souhlasu téma, tj. kynologie, dále tzv. 

biografická relevance, protože až na dvě výjimky se tazatelka s pamětníky osobně dobře 

znala. Téma bylo relevantní i pro samotné dotazované, protože v něm spatřovali příležitost 

pohovořit o své zálibě, způsobu života, profesi atd. Na druhé straně docházelo k tomu, že 

prvotní nadšení po krátké době vyprchalo a narátoři nevěděli, jakým směrem se ve vyprávění 

dál ubírat. Pozici insidera v tomto momentě shledávám výhodnou, protože ze svých 

zkušeností vím, jaká témata jsou v rámci skupiny probírána nebo jakým není věnována 

pozornost a návodnými otázkami může posunout vyprávění dále.  

Problematická se jeví i pozice mladých výzkumníků, kteří přicházejí do jim známého 

prostředí nikoliv z pozice člena skupiny, ale badatele. Věkový rozdíl mezi insiderem a 

narátory může být překážkou v již samotném kontaktování potenciálních dotazovaných, 

protože z jejich strany se mnohdy považují za „starší a zkušenější“ a tedy kompetentní 

posoudit vhodnost tématu apod. Tím, že prožili pro badatele relevantní období, se staví do 

role experta a snaží se insidera poučit o správnosti jejich pohledu na věc i s ohledem na 

věkový rozdíl. Narátor vystupuje z pozice autority, která ne vždy naslouchá mladšímu 

členovi skupiny a badateli v jedné osobě. Další překážkou v bádání o tématu, jež je 

výzkumníkovi vlastní, je gender. Mladá žena badatelka má v tomto prostředí složitější pozici 

jednak vzhledem k věku, jednak i z důvodu, že staršími muži-narátory nemusí být shledána 

za způsobilou ke zpracování tématu. 

Všechny výše zmíněné výhody i negativa pozice insidera-tazatele se dají přeměnit 

v opak. Neobratný badatel může vystupovat nejen ve známém prostředí těžkopádně a odradí 

svým přístupem nejednoho pamětníka a naopak pohotový a důvtipný mladý badatel si může 

svým vystupováním získat zájem i respekt pamětníka. Domnívám se, že záleží především 

na schopnosti přizpůsobit se nastalé situaci, pružně reagovat na podmínky každého 

jednotlivého rozhovoru a být flexibilní v komunikaci s různými věkovými či profesními 
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skupinami narátorů. U každého rozhovoru vedeného pro účely vědecké práce, ať u 

sociologického polostrukturovaného, etnologického biografického nebo orálně-

historického, se jedná především o interakci mezi tazatelem a dotazovaným. Především 

empatie, naslouchání a pozornost vede k cíli v podobě kvalitního a podrobného rozhovoru.  
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3. Literatura a prameny 

V následující části práce pokládám za vhodné seznámit čtenáře se základními zdroji 

různorodé povahy z oblasti kynologie. Služební a sportovní kynologie se před rokem 1989 

překrývaly a až se změnou politického systému se pomyslné nůžky začaly rozevírat. Státní 

politika již nepotřebovala občany bdělé, vždy připravené zasáhnout pohotově, ale především 

ekonomicky výkonné. Branná výchova ustoupila do pozadí, proto se mohla československá 

kynologie začít vyvíjet i jako ryze sportovní, volnočasová aktivita nezávisle na služební. Je 

tedy stěžejní pro pochopení celé problematiky poznat informační zdroje ze sledovaného 

období let 1945‒1989. Současně práce seznamuje s publikacemi, které sice byly napsány po 

roce 1989, ale se vztahují významným způsobem k historii nebo metodice kynologického 

sportu. 

Vzhledem k tomu, že tématu kynologie jako masové volnočasové aktivity obyvatel 

Československa po roce 1945 nebyla věnována československou historiografií pozornost, 

práce postrádá teoretické zakotvení. I když na České zemědělské univerzitě v Praze na 

Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů existuje bakalářský studijní obor 

kynologie (na Slovensku se obor vyučuje také pouze na jedné fakultě – Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích14), posluchači se historií ani komparací se 

současným směřováním sportu nezabývají. Studenti tohoto oboru i z příbuzných zaměření, 

např. na Fakultě lesní a dřevařské (FLD) nebo na Provozně ekonomické fakultě (PEF) při 

České zemědělské univerzitě v Praze, se zabývají otázkami chovu různých plemen15, 

ekonomickými a právními aspekty chovů psů16, sportovní kynologií, resp. některou z jejích 

disciplín nebo vhodností daného plemene k vykonávání tohoto sportu17.  

Několik publikací z doby před rokem 1989 i z doby posametové je vhodné zmínit 

vzhledem k jejich odbornosti či dopadu na kynologickou veřejnost, i když se pouze některé 

                                                 
14 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. [cit. 20. 6. 2016] Dostupné z: 

http://www.uvm.sk/. 
15 Např. diplomová práce Jaroslavy Urbanové z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů (FAPPZ) „Početnost vrhu fen boloňského psíka v závislosti na kohoutkové výšce“, bakalářská práce 

Zuzany Fialové „Chov velkých münsterlandských ohařů v Čechách“ z FAPP nebo bakalářská práce Barbory 

Spálová z Fakulty lesnické a dřevařské zabývající se „Vývojem chovu jezevčíků od roku 2000 do současnosti“. 

(Bakalářské a diplomové práce dostupné z: https://www.sic.czu.cz/cs/r-8839-studenti.) 
16 Např. bakalářská práce „Ekonomika zájmového chovu psů“ od Michaely Heřmanové z PEF, 

bakalářská práce Přemysla Kubaláka o „Ekonomickém hodnocení chovu psů“ z PEF, diplomová práce Evy 

Dufkové „Pes a právo v naší společnosti“ rovněž z Provozně ekonomické fakulty. (Bakalářské a diplomové 

práce dostupné z: https://www.sic.czu.cz/cs/r-8839-studenti.) 
17 Např. „Pachové práce psů ve sportovní kynologii“ od Lucie Holubové z FAPPZ nebo bakalářská 

práce Elišky Patkové „Možnosti využití amerického pitbulteriéra ve služební a sportovní kynologii“. 

(Bakalářské a diplomové práce dostupné z: https://www.sic.czu.cz/cs/r-8839-studenti.) 



21 

 

zabývají historickým vývoje kynologické činnosti na území Československa – České 

republiky. 

Kynologická příručka od Jana Kollera z roku 1979 byla určena pro širokou 

kynologickou veřejnost i pro specializované kruhy v rámci kynologie, např. pro odbornou 

přípravu poradců chovu, psovodů Svazarmu i ozbrojených složek. Koller vysvětluje vývoj 

domestikace psovitých šelem, zvyky a chování psů, jejich anatomii, výživové nároky, chov 

i plemenitbu, nejrůznější onemocnění atd. Autor se zabývá mimo jiné i náročností a 

problémy spojenými s chovem psa v městském prostředí. Vyhlášky a nařízení týkající se 

vlastnictví a samotného chovu psa nejsou výdobytkem porevoluční doby, ale majitelé se 

museli řídit nejrůznějšími normami již v době socialismu. Koller vyzdvihuje význam chovu 

psa v prostředí, kde se jedinec může seznámit s co největším počtem okolních vlivů působící 

na jeho nervovou soustavu. Naopak varuje před „zavřením psa do klece“, které může mít 

nedozírné následky. Kniha měla potenciál stát se základním zdrojem vědění pro začínající 

kynology v době osmdesátých let, kdy byla kynologie součástí Svazarmu.18  

Luboš Kyncl ve své disertační práci Hlavní směry řízení provádění služební 

kynologie v systému ochrany státních hranic z roku 1981 upozorňuje na neustále rostoucí 

nároky na ochranu státních hranic. Na rozdíl od Kollerovy „příručky“, jež je na dobu svého 

vzniku v zásadě apolitická, je Kynclova práce ovlivněna ideologií strany a vlády již z toho 

důvodu, že autor působil na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti v Praze. Analyzuje 

význam a účinnost služební kynologie u Pohraniční stráže a doporučuje metodologický 

postup přípravy psů i psovodů u této ozbrojené složky vedoucí ke zlepšení efektivity práce 

při „střežení hranic“. Jedná se o vojenský, ideologický pohled na služební kynologii v rámci 

„boje o hranice“. I tato publikace dokládá, že služební kynologii se věnovala v éře státního 

socialismu daleko větší pozornost v odborné literatuře i z toho důvodu, že se stíral rozdíl 

mezi kynologií služební a sportovní/civilní.    

V roce 1984 se Jozef Hrušovský rozhodl z důvodu nedostatku odborných 

kynologických knih a příruček vydat publikaci specializovanou právě na kynologii služební. 

Pes a jeho výcvik je členěn do devíti kapitol, které se věnují původu psa a exteriéru 

služebních plemen (v době vzniku knihy se jednalo o německého ovčáka, rotvajlera, boxera, 

dobrmana, velkého knírače a erdelteriéra). Následující kapitoly pojednávají o anatomii a 

                                                 
18 Ve vzpomínkách narátorů se však opakuje narativ, že neměli žádné jiné informační zdroje než 

sdílené informace od zkušenějších kolegů na cvičišti a že dnes existuje množství rozličných zdrojů. Lze 

polemizovat o dostupnosti knih, ale spíše jejich dnešní postoj deklaruje velké rozdíly mezi kynologickou praxí 

minulou a současnou situací, jež nabízí zájemcům mnoho informačních kanálů. 
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fyziologii psa, jeho přirozených vlastnostech. Další o teoretických poznatcích výcviku, kde 

Jozef Hrušovský rozebírá podmíněné a nepodmíněné reflexy, typy nervové soustavy, 

základní metody výcviku, dynamické stereotypy, tj. veškeré oblasti, které by měl mít psovod 

na paměti, jestliže chce úspěšně vychovat a vycvičit svého psa. Praktický výcvik je detailně 

popsán v kapitolách o všeobecném výcviku psů, kde jsou stručné návody ke každému ze 

cviků náležejících do zkušebního řádu i speciální výcvik v podobě pachových prací a tzv. 

obrany pro služební účely. Kniha věnovaná zejména výcviku, autor zařadil i 

nepostradatelnou kapitolu o zdraví a nemocech. Informace o organizaci služební kynologie 

a jejích úkolech, zkušebních řádech, plemenitbě a výstavách jsou čtenářům představeny 

v poslední části práce. Z pohledu současné kynologie jsou některé techniky nácviku 

překonány, dnes se klade důraz především na přesnost a rychlost provedení cviků. Kniha 

s množstvím autentických fotografií byla jednou z nejlepších v předrevoluční době. Autor 

píše v zásadě bez politického podtextu kromě poslední kapitoly, kde političnost byla nutná 

vzhledem k tomu, že stále byla kynologie začleněná do Svazarmu a nebylo možné popisovat 

hlavní cíle kynologie bez tehdejších hesel jako „rozvíjet cílevědomou a účinnou ideově 

výchovnou práci a vést všechny příslušníky k tomu, aby v rámci zájmové branné činnosti 

zdokonalovali své schopnosti a návyky potřebné k posílení obranyschopnosti socialistické 

vlasti; připravovat brance a vojáky v záloze – psovody pro výkon funkce v ozbrojených 

silách; vytvářet z počtu psů svých členů teritoriální zálohu pro mimořádnou potřebu 

ozbrojených sil za branných opatření…“19 

Na začátku padesátých let vycházelo měsíčně periodikum Pes – časopis Kynologické 

jednoty kolektivního člena Svazarmu, ale pouze v letech 1952 a 1953. Následovala tříletá 

odmlka, ve které se mohli čtenáři kynologové dočíst potřebné informace, byť v omezené 

kapacitě, na stránkách Obránce vlasti – časopisu ústředního orgánu Svazu pro spolupráci 

s armádou vydávaném od roku 1953 do roku 1964.20 

Ke zdrojům informací nejen o kynologii21, ale o veškerých svazarmovských 

aktivitách patřil časopis Svazarmovec, vydávaný Ústředním výborem Svazarmu od roku 

                                                 
19 HRUŠOVSKÝ, Jozef a kol. Pes a jeho výcvik. 1984. s. 273. 
20 Časopisy související s brannou výchovou a sporty začleněnými do branně-bezpečnostního aparátu 

Československa v civilním pojetí, Svazarmu, vydávalo státní nakladatelství Naše Vojsko tyto magazíny: Za 

vlast. Praha, 1951 – 1957, Pracovník Svazarmu. Praha, 1952 – 1964, Svět motorů. Praha, 1952 – 1990, Obránce 

vlasti. Praha, 1953 – 1964, Motoristická současnost. Praha, 1955 – 1957, Kynologie. Praha, 1955 – 1964, 

Střelecký sport. Praha, 1957 – 1964, Potápěč. Praha, 1960 – 1990, Modelář. Praha, 1963 – 1990, Svazarmovec. 

Praha, 1965 – 1970, Signál. Praha, 1965 – 1990, Letectví a kosmonautika. Praha, 1965 – 1990, Funkcionář 

Svazarmu. Praha, 1978 – 1990. 
21 Kynologie byla v podstatě, do svého znovuzařazení pod Svazarm v roce 1976, do roku 1966 

okrajovou záležitostí a nebyla ji v oficiálním časopise věnována pozornost. 
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1965 do roku 1990. Svazarmovec samozřejmě nezastával pouze úlohu sdělovací, ale svými 

politicky agitačními texty působil na značnou část československého obyvatelstva. 

Tematicky se časopis dělil na několik sekcí; první tvořila tzv. výchovná a organizátorská 

práce např. s články „Prospět společnosti i sami sobě“, „S kým šla armáda v únoru 1948?“, 

„Demokratizační proces a Svazarm“. Druhá sekce byla tvořena reportážemi ze života 

základních organizací, závodů. Samostatné celky tvořila civilní obrana (nejdůležitější 

činnost z hlediska ideologie Svazarmu), motorismus, radistika a MBSA (Masově branné 

sporty). Střelectví mělo výsadní postavení v rámci svazu, to dokládá i časopis Střelecká 

revue vydávaná různými nakladatelstvími od roku 1968 do současné doby.  

Kynologie – časopis Svazu pro spolupráci s armádou, jak zněl celý název, se zabýval 

zejména touto činností. Byl vydáván od roku 1956 do roku 1967. Od roku 1968 vychází 

nepřetržitě do současné doby pod názvem Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů 

všech plemen. Články byly zaměřené jak na výchovu, výcvik i chov psa, představování 

jednotlivých plemen a jejich standardů, tak na fungování základních organizací v rámci 

Svazarmu nebo pořádaných kynologických akcí celostátního významu, např. v roce 1961 o 

celostátní výstavě psů v Praze, XIV. Celostátním přeboru služebních psů, XXV. Výstavě 

služebních psů. V neposlední řadě obsahovaly také ideové články, jako tomu bylo i v případě 

Svazarmovce. Tím, že se kladl důraz na upotřebitelnost psa a vyzdvihovala se plemena 

pracovní, byl velký prostor věnován německému ovčákovi, dobrmanovi nebo boxerovi. 

V předrevoluční éře se nerozlišovala kynologie na služební a sportovní, ale spíše na služební 

a civilní, kdy se řídili civilisté i profesionální psovodi z řad armády nebo jiných ozbrojených 

složek srovnatelným zkušebním řádem. Časopis z toho důvodu informoval o závodech, 

výstavách či jiných akcích služebních psů. V některých číslech časopisu byla zahrnuta i 

inzerce psů. Tato rubrika je součástí Psa přítele člověka do dnešní doby. Na rozdíl od 

Svazarmovce, jehož obsah byl silně ovlivňován politikou, Kynologie přinášela aktuality 

z různých oblastí kynologické praxe, zabývala se povahou a chovem psů, výcvikovými 

metodami a zpravodajstvím z konaných závodů. Sami čtenáři se podíleli na podobně 

časopisu, neboť měli samostatnou rubriku, kde se mohli podělit o místní novinky, zkušenosti 

a problémy. Podoba časopisu byla také pro čtenáře o mnoho atraktivnější než např. u 

Svazarmovce, protože byl vhodně doplněn množstvím fotografií psů při různých aktivitách. 

V mezinárodním porovnání měla československá kynologie velice dobré informační 

zdroje, i když mnohdy rozdílného charakteru. Přestože politicko-společenské okolnosti 

nebyly kynologii v jejích poválečných počátcích nakloněny, stále existovaly oficiální 
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informační kanály v podobě časopisů, které se postupem času etablovaly na vyhledávané 

kynologickou veřejností. Československý kynolog se mohl inspirovat i v zahraničí. 

V Sovětském svazu byl vydáván Ministerstvem zemědělství od roku 1955 časopis Oxoma, 

jež si mohl československý občan rovněž předplatit. Jeho zaměření nebylo v prvé řadě 

kynologické, ale týkal se zemědělství jako „nástroje pro zušlechťování přírody“22. Pozornost 

se věnovala především lovecké kynologii a myslivosti obecně z důvodu jejího 

hospodářského využití. I v dalších státech východního bloku byly vydávány časopisy 

s kynologickou tématikou. Vydavatelem časopisu Der Hund byla východoněmecká 

kynologická organizace sdružující chovatele služebních a pracovních plemen Sektion Dienst 

und Gebrauchshundewessen (SDG). Polská kynologie byla organizována do Polského 

kynologického svazu se sídlem ve Varšavě a rovněž vydávala časopis s touto tématikou, 

Pies. 

Ve Švédsku byla kynologie také rozšířenou volnočasovou aktivitou. Švédský 

kynologický klub (Svenska kennelklubben) sdružoval švédské příznivce nejrůznějších a pro 

československé poměry „exotických“ plemen, např. mexického naháče. Švédská organizace 

byla tvořena specializovanými kluby pro jednotlivá plemena. Zvláštní pozornosti se dostalo 

psům služebním/pracovním ve Švédském klubu služebních psů (Svenska 

brukshundeklubben). Zdejší kynologové byli informováni o nejnovějších trendech 

časopisem Hundsport, který vydával Švédský kynologický klub. Jednou z nejstarších 

evropských kynologických organizací je Švýcarská kynologická společnost se sídlem v 

Bernu (Schweizerische Kynologische Gessellschaft), která byla založena v roce 1883 a od 

roku 1984 vydává časopis Hunde Sport. 

Jako informační zdroj k samotnému kynologickému životu v jednotlivých klubech 

slouží kroniky těchto organizací, jsou-li vedené. Kronika Kynologického klubu Liberec-

Pavlovice informuje jak o ryze kynologických úspěších členů, tak o výstavbě a zvelebování 

celého areálu, o schůzích a dalších akcích, kterých se zúčastnili psovodi (předváděcí akce na 

pionýrských táborech nebo v rámci výročí státních svátků), i o ryze soukromých věcech – 

výročí narození, úmrtí či svateb. Konala se také společná soustředění, např. v roce 1985 

v Jeseníku. Klub vede kroniku i v současné době, i když její obsah, resp. struktura se 

proměnila v závislosti na době. Politická výchova ani aktuální zpravodajství domácí či 

                                                 
22 Představujeme vám časopis Oxoma. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 

1985, 30 (3), s. 26. ISSN 0231-5424. 



25 

 

zahraničí nejsou zahrnuty, naopak se klade důraz na zachycení jednotlivých pořádaných 

událostí prostřednictvím fotografie. 

Pomyslnými „vlaštovkami“ o bádání nad kynologickou historií jsou knihy od Jiřího 

Rulce a kol. věnující se v prvé řadě kynologii služební. Dějiny československé služební 

kynologie: vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož i ostatní služební 

kynologie na území Československa od Jiřího Rulce, Juraje Štaudingera a Petera Nevolného 

vydané v roce 2014 je publikace, která navazuje a do jisté míry vychází z předešlé publikace 

z roku 2010 Dějiny služební kynologie: Historický vývoj a vznik četnické policejní kynologie, 

jakož i kynologie ostatních ozbrojených sborů a území našeho státu. Zaměřuje se především 

na dějiny služební kynologie, které však mohou osvětlit vývoj i té sportovní, např. kapitola 

věnující se sportovním úspěchům, jež seznamuje s vítězi ČSR, ČSSR i ČR ve výkonu i 

s kynologickými mistry sportu. Autoři se věnují historickým počátkům kynologie 

v podmínkách českých zemí i na Slovensku a četnické kynologii po roce 1900. Zvláštní 

kapitolu tvoří historie chovu německého ovčáka jako nejpoužívanějšího služebního i 

sportovního plemene. V dalších částech publikace kniha seznamuje s historií jednotlivých 

výcvikových středisek, např. Býchory, Bílá hora a Balková, s chovatelskými stanicemi 

služebních psů, dějinami Pohraniční stráže, Železniční správy nebo Vězeňské služby ČR 

spjaté se službou psů nebo připomíná významné osobnosti služební i sportovní kynologie. 

Autoři nasbírali množství dokumentů od legend služební kynologie a publikace může 

sloužit zájemcům o pracovní využití psů. Kniha je zajisté přínosným zdrojem informací o 

počátcích československé kynologie, ale na druhé straně je diskutabilní její vědecké 

zpracování. Mnohdy jsou zaměňována nebo nepřesně uváděna jména, data apod. Autor je 

v první řadě kynolog a policista, i přes absenci jakékoli jasně vymezené metodologie je kniha 

zajímavým a především ojedinělým zdrojem ve vztahu k bádání o československé kynologii. 

Rovněž na Slovensku se práce s touto tématikou objevují pouze sporadicky. K nejnovějším 

patří kniha Jozefa Jursy a Juraje Štaudingera s názvem Slovenská kynológia, história a 

súčasnosť, která mapuje vývoj slovenské kynologie.  

Přes velké množství knih, článků či internetových zdrojů věnujících se výcviku psa 

pro sportovní kynologii, bych vyzdvihla z řady titulů publikaci od Mistra sportu, Ladislava 

Macha, který se stal několikrát mistrem a vicemistrem republiky, reprezentoval českou 

kynologii na mezinárodních mistrovstvích a je dlouholetým rozhodčím z výkonu. Kniha 

z roku 2013 Šťastný pes aneb Cvičíme hlavou, 1. díl, se zabývá nejen samotným výcvikem 

dle dvou uplatňovaných zkušebních řádů, ale také čtenáři nabízí jisté know-how, jak si 
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správně vybrat plemeno psa, jak štěně vychovat v poslušného myslícího jedince a 

v neposlední řadě uceleně vysvětluje principy myšlení psa a popisuje různé metody jeho 

učení. Druhý díl z roku 2014 Šťastný pes aneb Cvičíme hlavou, 2. díl., se soustředí na 

vysvětlení jednotlivých cviků dle Mezinárodního zkušebního řádu (IPO) a českého 

Národního zkušebního řádu (NZŘ). Na místě je zdůraznit autorovy zkušenosti z oblasti 

výcviku nejen čtyřnohých, ale především dvounohých jedinců, protože v obou publikacích 

se vždy zabývá tím, jak opravit chyby v jednotlivých cvicích, které pramení z nevhodně 

zvoleného nácviku a tedy neznalosti psovoda. Psovodi v obou zmíněných knihách mohou 

nalézt odpovědi, jak odstranit nežádoucí jednání psa a především jak mu případně předejít.   

K samotné sportovní kynologii existují knižní tituly věnující se metodice provádění 

a nácviku jednotlivých disciplín a konkrétních cviků v rozdílné kvalitě zpracování titulu i 

z hlediska odbornosti. Mezi základní literaturu, která se věnuje pachovým pracím a 

připravuje tedy tandem psovod-pes na jednu z disciplín, jsou Pachové práce psů ve sportovní 

kynologii z roku 1997 od Miroslava Ryneše. Kniha se věnuje vysvětlení podstaty stopařské 

práce psa a základním metodickým postupům ve sportovní kynologii. 
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4. Úvod do problematiky sportovní kynologie 

Kapitola se věnuje samotnému smyslu a provádění sportovní kynologie, seznamuje 

s používanými základními pojmy. Může tedy čtenáři sloužit za „výkladový slovník“ a 

zodpovědět mu nejasnosti týkající se tohoto sportu. Kynologie je v obecném slova smyslu 

nauka o psech23, kam lze zařadit nejen zájem o tento živočišný druh a jeho biologická, 

fyziologická nebo anatomická hlediska, ale termínu lze využít i k souhrnnému označení 

činnosti, která je tvořena kooperací člověka a psa v různých směrech a formách činnosti 

začínající chovem zvířete až po jeho výcvik.  

Sportovní kynologie je jednou z kynologických aktivit (mezi další lze zařadit 

populární a vyhledávané agility, dogfrisbee, obedience atd.), postavených na výkonu 

psovoda a psa ve třech disciplínách – pachové práci, tzv. stopy, poslušnosti a obraně. Tyto 

tři disciplíny tvoří zkoušku všestranného výcviku, kterou lze složit ve třech stupních. 

Vrcholovými zkouškami jsou IPO 3 dle Mezinárodního zkušebního řádu (IPO24) a ZVV3 

(Zkouška všestranného výcviku) dle Národního zkušebního řádu (NZŘ). V IPO lze skládat 

zkoušky z výkonu všestranné v „postupce“ IPO 1, IPO 2, IPO 3, tak zkoušky speciální 

obranářské, pachové a nově i zkoušku poslušnosti. Aby mohl psovod se svým psem skládat 

tyto zkoušky, musí podstoupit zkoušky vstupní, BH – zkoušku doprovodného psa. V NZŘ 

jsou rovněž tři stupně obtížnosti, ale s tím, že je možné ještě před plnohodnotnými 

zkouškami složit jakýsi předstupeň v podobě zkoušky ZM, základního minima, která je 

složena ze stejných třech disciplín, ale v nižší obtížnosti. Každá z disciplín v IPO1 až IPO3 

i ZVV1 až ZVV3 je hodnocena max. počtem bodů 100. V bezchybném provedení všech tří 

disciplín by duo psovod-pes mělo získat 300 bodů. Pravděpodobnost tohoto bodového zisku 

je malá, i když nejlepší kynologové na vrcholných akcí, jakými jsou mistrovství republiky 

plemen, mistrovství republiky v IPO a NZŘ nebo na mezinárodní úrovni, se k tomuto ideálu 

se svými výkony velice přibližují. 

První náročnou disciplínou jsou pachové práce, kdy pes musí přesně sledovat stopu, 

která byla tzv. našlápnuta kladečem, tj. buď psovodem v nižším stupni zkoušek, nebo 

proškoleným pomocníkem. Kladení stop má ve sportovní kynologii svá pravidla, není to 

pouze náhodné chození po louce či lese. Každý terén má svá specifika a obtížnost. Stopa je 

                                                 
23 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. 2012. s. 139. 
24 Zkratka vycházející z německého názvu pro mezinárodní zkušební řád pro pracovní psy Inernational 

Prüfungsordung – IPO. HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. 2012. s. 108. 
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pro psa velice psychicky náročnou činností, dbá se na precizní vypracování každého úseku, 

kdy má pes chodit tzv. s nízkým nosem, intenzivně čichat, označit s přesností na centimetry 

zanechané předměty, změny směru ve stopě atd. Dá se říci, že sportovní pojetí stopy 

nekoresponduje s přirozeností psa, tedy např. větřit stopu zvířete. I z tohoto důvodu není 

jednoduché psa připravit na tuto disciplínu a mnozí kynologové mají potíž právě 

s pachovými pracemi, které vyžadují i velmi dobrou teoretickou průpravu cvičitele.  

Druhou disciplínou je poslušnost. Jak název napovídá, zde má pes projevit svou 

ochotu pracovat se svým psovodem, spolupracovat v různých cvicích, které bude provádět 

rychle, přesně a radostně. Každá zkouška z poslušnosti ve sportovní kynologii se skládá 

z chůze, kdy pes radostně následuje psovoda u jeho levé nohy. Hodnotí se provedení, tzn., 

zda pes nepředchází psovoda nebo zda se naopak neopožďuje atd. Hodnotí se tzv. základní 

postavení, ze kterého se zahajují veškeré cviky – pes sedí u levé nohy psovoda a jeho lopatka 

je na úrovni kolene psovoda. Dalšími cviky jsou polohy – odložení psa za pochodu vsedě, 

vleže, ve stoje, přivolání psa, přinesení aportu skokem přes metrovou překážku a šplhem 

přes „áčko“, překážku ve tvaru střechy. Každý cvik má danou svou metodiku v obou 

zkušebních řádech. Na poslušnosti se zřejmě nejvíce projevuje spolupráce daného tandemu. 

Pes musí vnímat psovoda, sledovat každý pohyb jeho těla, hlasový povel atd. Úkolem 

psovoda – cvičitele je však psa ve výcviku všem dovednostem naučit právě v souladu 

s danými standardy v závislosti na povaze a temperamentu psa, ale i psovoda. Sladit obě 

osobnosti bývá pro mnohé kynology úskalím této disciplíny. 

Poslední oddíl tvoří obrana, která je pro oko diváka z řad kynologů i laiků 

nejatraktivnější. Stopu a poslušnost dovedou ocenit znalci oboru, ale obrana je velice efektní 

záležitost i při průměrném provedení. Rovněž je složena z dílčích cviků jakými jsou 

vyhledání pomocníka (figuranta), který má na sobě speciální oblek a na paži má rukáv 

(pomůcku, do které se pes zakousne při zásahu), dále vyštěkání, kdy pes střeží vyhledaného 

pomocníka, hlídání pomocníka se zádrží, útok na psa z pohybu. Vždy se hodnotí rychlost a 

razance zákroku psa, způsob provedení zákusu apod. Právě v obraně došlo ve sportovní 

kynologii v průběhu její existence k nejmarkantnějším změnám. V souladu se služební 

kynologií byl pes nástrojem ke zneškodnění pachatele a tomu se přizpůsobovaly metody a 

techniky nácviku, kdy základ tvořila zloba a dráždivost. V současné době tvoří základ obrany 

poslušnost. Pes musí vždy ochotně a ihned po zvukovém povelu psovoda pustit pomocníka, 

bedlivě jej střežit, nenapadat, veškeré přesuny vykonávat u nohy psovoda. V minulosti se 

kladl důraz na samotné zadržení, poslušnost v podobě samostatného pouštění figuranta byla 
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druhořadou záležitostí. Styl souvisí i s tím, že kynologie civilní již není zahrnuta v obranném 

systému státu, jako tomu bylo za socialistického režimu. Psi se stali profesionální sportovci, 

nikoliv nástroje ke zneškodnění imperialistického nepřítele. 

Kynologové věnující se tomuto sportu své psí svěřence připravují podle metodiky 

dvou zkušebních řádů. Prvních z nich je Národní zkušební řád (NZŘ), který do jisté míry 

navazuje na původní kynologii svazarmovského stylu před rokem 1989, kdy se ještě nedalo 

hovořit o kynologii sportovní, ale služební pro ozbrojené složky i civilisty ‒ svazarmovce. 

Druhým a v současné době upřednostňovaným je Mezinárodní zkušební řád (IPO). S tímto 

řádem souvisí i zkratka FCI pro Mezinárodní kynologickou organizaci vycházející 

z francouzského názvu Fédération Cynologique Internationale (FCI) tvořenou 91 členskými 

subjekty národního charakteru zabývající se evidencí, chovem (v současné době seznam 

tvoří 343 plemen) a kynologií se sídlem v belgickém městě Thuin. 25 FCI vypracovává 

normativy pro udělování nejvyšších titulů – mezinárodního šampiona krásy (Certificat 

D´Amplitude aux Championat International de Beauté = CACIB) a titulu mezinárodního 

šampiona ve výkonu (Certificat D´Amplitude aux Chapmionat International de Travail = 

CACIT). 

Dále v textu pracuji s pojmem služební plemeno. Jedná se o starší označení pro jedno 

ze šesti plemen (německý ovčák, boxer, rotvajler, erdelteriér, velký knírač, novofundlandský 

pes), která byla pracovně využívána ozbrojenými složkami. Dnes se používá termín pracovní 

plemeno.26 Služební plemena včleněná do Svazarmu v letech 1952–1989 (s výjimkou let 

1966–1976, kdy kynologie náležela pod Svaz chovatelů drobného zvířectva) však 

zahrnovala ještě dobrmana, knírače středního i malého a briarda. V současné době jsou tzv. 

pracovní plemena využívána nejen ke služebním účelům, ale také ke sportovní kynologii, 

kde dominují především němečtí ovčáci a belgičtí ovčáci-malinois.  

                                                 
25 Fédération Cynologique Internationale [online]. [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 

http://www.fci.be/en/Presentation-of-our-organisation-4.html. 
26 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. 2012. s. 241. 
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5. Vývoj kynologie v Čechách na příkladu Liberecka po roce 

1945 

První část seznamuje s prvopočátky kynologie, důležitými událostmi pro další vývoj 

lidské činnosti stavějící na spolupráci člověka a zvířete od svých počátků až po světové 

vojenské konflikty v první polovině 20. století. V následujících kapitolách se věnuji 

historickému vývoji československé kynologie v období let 1945 až 1989. Časové řazení 

jsem zvolila i z důvodu hlavní výzkumné otázky a jejích podotázek, tj. existence historických 

milníků v této volnočasové aktivitě obyvatel Československa na příkladu libereckého 

okresu. Tyto milníky korespondují s jednotlivými kapitolami, které se vždy věnují jednomu 

signifikantnímu prvku či okolnosti. V prvé řadě jsem postupovala dle časového hlediska, 

dále dle věcného se snahou od obecných informací přecházet ke konkrétním, souvisejícím 

se zvolenou výzkumnou lokalitou, tj. libereckého okresu. 

5.1. Počátky kynologie – od lovení zvěře k nasazení do světových 

válečných konfliktů 

Pes plnil v průběhu svého soužití s člověkem nejrůznější úlohy. Stal se 

vyhledávaným společníkem všech společenských vrstev. Ppředevším byl využíván 

k různorodým pracovním činnostem, k nimž bylo v pozdějších dobách šlechtěno určité 

plemeno. Pes se užíval k lovení zvěře, nahánění ovcí nebo jiného stádovitého zvířete, hlídání 

lidského příbytku atd. Jedno z možných využití psa je pro služební účely, pro potřeby 

ozbrojených nebo záchranných složek. 

Kynologie je neodmyslitelně spjatá s oblíbenou kratochvílí šlechty – lovem zvěře. 

Písemné záznamy uvádějí, že již římský císař a český král Karel IV. měl na hradě Karlštejně 

svůj psinec k těmto účelům. Loveckou tradici si české země udržely i za vlády habsburské 

dynastie a staly se vyhledávaným loveckým místem. Počátky kynologie jako samostatné 

zájmové činnosti lze nalézt v 19. století v souvislosti se vznikajícími převážně mysliveckými 

spolky v českých zemích. V této době se začaly vytvářet standardy pro jednotlivá plemena, 

což znamená, že se formovaly vlastnosti, vzhled i povaha. Prvním ustanoveným spolkem 

v oblasti lovecké kynologie byl Spolek myslivců v Mělníce v roce 1848.27  

                                                 
27 RULC, Jiří, ŠTAUDINGER, Juraj, NEVOLNÝ, Peter. Dějiny československé služební kynologie: 

vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož i ostatní služební kynologie na území 

Československa. 2014. s. 15─25. 
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Z této doby není mnoho záznamů, do jaké míry se používala pracovní plemena ke 

služebním účelům. Evidence se neprováděla, protože pes byl majetkem státních orgánů a 

spolky prozatím nebyly tvořeny. V Německu se začali používat psi k vojenským účelům ve 

druhé polovině 19. století a v carské ruské armádě ještě o několik desetiletí dříve. Služební 

psi byli poprvé využiti ve větším počtu v první světové válce na straně německé, francouzské 

nebo britské armády. Celkem bylo nasazeno tisíce služebních psů, např. v Německu jich 

bylo vycvičeno na 30 000.28 Zajímavostí je, že byli „odveleni“ i civilní psi mnohdy i se 

svými majiteli.29 Tito „váleční psi“ plnili nejrůznější úkoly mimo jiné v případech, kdy 

nasazení vojáka by bylo příliš riskantní a úspěšnost mise by byla pouze utopickou záležitostí. 

Psi se tak stali např. poslíčky, kdy pomáhali udržovat armádní komunikační cesty, do 

předních linií přinášeli spěšné zprávy, kladli signální linky v místech, kde by vojáci 

nepřežili, byli využíváni k přemisťování lehkých zbraní, munice, raněných atd. Pes musel 

projít výcvikem, bylo nutné, aby si zvykl na množství zvuků a světel, s nimiž se mohl na 

frontě potkat. Jeho služba končila většinou po 12 hodinách. Nebylo výjimkou, že zranění psi 

byli po svém uzdravení posláni zpět do bojové linie stejně jako lidé.30 Ve 20. století začala 

psy používat také policie. Mezi průkopníky výcviku psů pro policejní účely patřila Belgie, 

později Německo nebo Velká Británie. Byli cvičeni jak na městské, tak vesnické podmínky. 

Hlídali se svým psovodem parky, ulice, byli připraveni zakročit v případě ohrožení svého 

pána, k odzbrojování pachatelů apod.31  

Kynologie služební se po první světové válce začala rozvíjet i v československých 

podmínkách. V roce 1920 byla založena škola pro výcvik vojenských a sanitních psů 

v Kostelci nad Orlicí a o rok později ministerstvo vnitra evidovalo první žádosti o zařazení 

psa do služby. V roce 1921 se také konaly první zkoušky z výkonu, které se staly nedílnou 

součástí přijetí psa do služby. Za tímto účelem byl zhotoven také zkušební řád pro policejní 

psy výnosem ministerstva vnitra č. 2.427/13. Ve dvacátých letech vzniklo první výcvikové 

středisko pro policejní psy a psovody. Od roku 1929 byl psovod se služebním psem součástí 

četnické pátrací stanice. V roce 1932 bylo v Československu evidováno 451 psů z řad 

četnických, policejních, finanční stráže atd. Psi byli po zkušenostech z prvního světového 

                                                 
28 RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie: Historický vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, 

jakož i kynologie ostatních ozbrojených sborů na území našeho státu. 2010. s. 15. 
29 RULC, Jiří, ŠTAUDINGER, Juraj, NEVOLNÝ, Peter. Dějiny československé služební kynologie: 

vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož i ostatní služební kynologie na území 

Československa. 2014. s. 17. 
30 CUNLIFFEOVÁ, Julliette. Encyklopedie psů. 2004. s. 92, 93. 
31 CUNLIFFEOVÁ, Julliette. Encyklopedie psů. 2004. s 146, 147. 
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konfliktu nasazeni i v konfliktu následujícím. Psi plnili nové úkoly, např. vyhledávali osoby 

zasypané v troskách po náletech, hledali nevybuchlé miny a také odstraňovali nálože z tzv. 

minových polí.32  

Jedním z prvních propagátorů kynologie se v českých zemích stal Karel Hrubý 

s knihou Chov a cvičení psů stavěcích pro službu v poli, v lese a ve vodě: pojednání o 

plemenech, vlastnostech, schopnostech z roku 1885. Karel Hrubý byl ústřední pokladník a 

bibliotekář zemědělské rady a místopředseda Spolku pro ochranu honby a zvěře v království 

Českém a jeho kniha se stala základní pomůckou pro výcvik loveckých psů. Popisuje zde 

každý jednotlivý cvik v jeho nácviku i poté v praxi.33 Dalším šiřitelem kynologie se stal na 

začátku 20. století Václav Fuchs s knihou z roku 1903 Všecky druhy psů slovem i obrazem 

s podtitulem „nezbytný rádce pro každého majitele a milovníka psů“34. Tato kniha, soudě 

dle toho, že byla vydána minimálně devětkrát v průběhu let 1903–1913, se stala 

vyhledávanou literaturou pro kynology v předválečné době. Ve dvacátých letech 20. století 

začaly vycházet nejen publikace, ale také časopisy věnující se v prvé řadě lovecké kynologii, 

např. Lov a kynologie: časopis Československého loveckého a kynologického říšského svazu 

se sídlem v Praze a spolků ve svazu sdružených, který vycházel od roku 1921 do roku 1935. 

Na území českých zemí na začátku 20. století se postupně zakládaly instituce podobné 

dnešním chovatelským klubům, ale tento trend byl přerušen válečnými léty 1914–1918 a 

kynologie se začala organizovat až po ustanovení Československé republiky. Milníkem se 

stal rok 1929, kdy vznikla Československá kynologická unie (ČSKU), jež se spojila 

s Československou mysliveckou jednotou (ČSMJ) založenou v roce 1923 a vedoucí 

plemennou knihu loveckých psů35. ČSKU byla následně uznána za zastupující orgán ve věci 

                                                 
32 KRANÁTOVÁ, Michaela. Kynologie ve službách ozbrojených sborů v České republice. Cz-pes.cz: 

stránky plné psů [online]. [cit. 2016-08-06]. ISSN 1801-920X. Dostupné z: http://www.cz-pes.cz/literatura-sl-

kynologie-index.php. 
33 Takto popisuje autor např. jeden ze základních cviků – sedni: Po několika pochůzkách pojednou 

cvičitel se zastaví. Pes ovšem, nucen jsa korálníkem, také. Nyní cvičitel obrátí se poněkud ku zvířeti, vezme 

motouz z levice zcela do pravé ruky, v níž zechumlá jej asi na 5 cm zdelí od korálníku. Zvolav hlasitě a jadrně: 

sedni! přitlačí levicí na korálník a pravicí táhne jej na zad. Takto zvíře nuceno jest usednouti. Byl-li vykonán 

rozkaz dosti hladce, třeba zvíře laskavým oslovením pochváliti. HRUBÝ, Karel. Chov a cvičení psů stavěcích 

pro službu v poli, v lese a ve vodě: pojednání o plemenech, vlastnostech, schopnostech. 1895. s. 46. V ukázce 

je zaznamenán styl výcviku, tzv. mechanická metoda, kdy je pes usměrňován s použitím vodítka nebo rukou 

psovoda do požadované polohy. 
34 Celý podtitul knihy zněl „Všecky druhy psů slovem i obrazem: popisy a vyobrazení veškerých druhů 

psů k užitku, lovu, okrase, hlídce i obraně, jakož i zevrubný návod pro výchovu, plemenitbu, ošetřování i výcvik 

všech rodů psích, i pro léčení všech nemocí a chorob psů: nezbytný rádce pro každého majitele a milovníka 

psů.“ 
35 Po neúspěšných pokusech o založení loveckého kynologického svazu na konci 19. století se na 

valné hromadě Ústředního spolku pro ochranu honby a chov psů v Čechách zástupci usnesli na vytvoření 

myslivecko-kynologického sdružení s celostátní působností. Ustavující schůze se konala 22. dubna 1923. 
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kynologie a docílila i mezinárodního uznání, když byla přijata mezi členy Mezinárodní 

kynologické federace (FCI) v roce 1934 v Monte Carlu.36  

V letech 1939 až 1945 se řada českých chovatelů stala členy německých organizací. 

Důvod je nasnadě, výhody plynoucí z členství v „říšské organizaci“ předčily negativa 

spojená s nacistickou ideologií.37  

5.2.  Poválečné znovuobjevování kynologie civilisty 

V poválečné době se začala znovu etablovat nejen kynologie služební, ale i civilní, 

která však v mnohém byla inspirována výchovou psů pro potřeby ozbrojených složek. Již 

v roce 1948 se konalo první mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou, v okrese přímo 

sousedícím s libereckým.38 Tohoto závodu se účastnili psovodi se služebními psy i 

kynologové civilní. Počátky sportovní kynologie jsou spojeny právě s poválečným obdobím, 

kdy vzrůstal zájem veřejnosti o práci se psy jako o volnočasovou aktivitu. Nutno dodat, že 

se nejednalo o kynologii sportovní v dnešním slova smyslu. Rozdíl spočíval v tom, že 

psovodi nebyli ve služebním poměru v některé z ozbrojených složek, ale styl výcviku byl 

téměř totožný. O rok později, v roce 1949 vznikla znovu celostátní chovatelská organizace, 

Československá kynologická jednota, která se stala jedním z členů Jednotného svazu 

českých zemědělců.39 Z této doby pochází také systém kvalifikace na „Mistrovství České 

republiky ve výkonu psů služebních a pracovních plemen“40, kdy duo psovod-pes muselo 

projít okresními a krajskými postupovými přebory podle Národního zkušebního řádu ve 

zkoušce nejvyšší, tj. Zkouška všestranného výcviku psa třetího stupně (ZVV 3). Postupový 

systém přetrval až do roku 1989.41 Od roku 1952 se uděloval nejen titul mistra ČR 

všestrannosti (tedy celkového vítěze tří disciplín – stopa, poslušnost, obrana), ale i titul 

mistra ve stopách a obraně. Z těchto ocenění je patrný směr kynologie ve druhé polovině 20. 

století. Pes měl být především upotřebitelný k účelům služebním a např. vyhledat pachatele, 

být specialistou v pachových pracích nebo být schopen pachatele zadržet a stát se obranářem. 

Poslušnost se považovala za nutnost k soužití psovoda, psa a jejich okolí, ale nebyl na ni 

                                                 
36 TICHÁ, Vladimíra. Stručná historie české kynologie. Z granátové zahrady-chovatelská stanice. 

[online] 2007 [cit. 2016-09-07]. Dostupné z: http://www.z-granatove-zahrady.cz/kynologie-historie.html. 
37 KOLLER, Jan. Kynologická příručka. 1979. s. 208─210. 
38 Vítězem republikového závodu se stal Jan Ditrich z kynologické organizace Přerov z řad civilních 

kynologů. Další stupně vítězů obsadili psovodi s četnickými psy. In: RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie: 

Historický vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, jakož i kynologie ostatních ozbrojených sborů na území 

našeho státu. 2010. s. 65. 
39 KOLLER, Jan. Kynologická příručka. 1979. s. 210. 
40 Od roku 1969, kdy se změnilo státoprávní uspořádání Československa ve federativní, bylo 

mistrovství vedeno pod názvem Mistrovství České socialistické republiky. 
41 V současné době se koná mistrovství republiky na základě tzv. výběrových soutěží. 
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kladen větší zřetel. V současné kynologii se právě poslušnost stala základem všech tří 

disciplín a pes musí být ve sportovní kynologii v prvé řadě ovladatelný a spolehlivý ve svém 

chování k okolí. 

5.3. Kynologie součástí Svazu pro spolupráci s armádou 

„Dobrá chovatelská činnost prospěje našim výcvikářům a všichni dohromady prospějeme 

svému národu.“42 

V roce 1953 byla československá kynologie oficiálně začleněna do Svazu pro 

spolupráci s armádou kromě loveckých plemen, která nadále patřila pod ČSMJ.  Zejména 

někteří chovatelé zaujali vyčkávací taktiku a nepodali si přihlášku do Svazarmu. Zřejmě si 

nebyli jistí, zda nové směrnice nabydou platnosti. Výcviková střediska specializovaná na 

výcvik psů se přetvořila ve všezahrnující kynologické kluby pod Okresní organizace 

Svazarmu. Byly tvořeny nejen tzv. výcvikové skupiny, ale také chovatelské skupiny dle 

jednotlivých plemen (dřívější chovatelské spolky), které podléhaly nařízením Rady klubu, 

jež podléhala OV Svazarmu. Mezinárodní kynologická federace FCI rozhodla v roce 1956 

o znovupřijetí československé kynologie do svých řad prostřednictvím ČSMJ. Tím byla opět 

po válečných letech navázána mezinárodní spolupráce v této zájmové oblasti. 

5.3.1. Svaz pro spolupráci s armádou 

„Dnes už není kynolog kynologem, motorista jen motoristou, holubář jen holubářem. Dnes 

jsou všichni především svazarmovci.“43  

Svaz pro spolupráci s armádou působil nejen na poli branně-výchovném, ale také 

agitačním. Informoval o důležitosti voleb a následného složení národních výborů, které byly 

„partnery“ při uskutečňování cílů této celospolečenské organizace. Rétorika směrem k 

národním výborům se v čase proměňovala od naprosté absence jakékoli formy spolupráce, 

přes kooperaci na personální bázi až k součinnosti v hospodářských nebo právních otázkách. 

Svazarm byl institucí, jež se měla stát prostředníkem mezi obyvateli Československa 

a Československou lidovou armádou. Nicméně s ozbrojenou složkou „obyčejní kynologové“ 

příliš do styku nepřicházeli. Z provedeného archivního výzkumu nelze dohledat, do jaké 

míry spolu organizace kooperovaly. V kynologických kruzích lze často zaslechnout „jó, to 

za Svazarmu…“, ale otázkou zůstává, zda členové základních organizací věděli, jaké vůbec 

                                                 
42 K převodu chovatelů do Svazarmu. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 

1952, 2 (5), s. 3. 
43 Na cestu novému časopisu. Kynologie: časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1956, 1 (1), s. 3. 
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bylo jeho poslání. Do jaké míry ovlivňoval Svazarm jejich volný čas a společenský život. 

Pamětníci z řad kynologů mají se Svazarmem spojené hlavně pozitivní vzpomínky na 

bezproblémové financování svých aktivit např. finanční zajištění závodů (dopravou počínaje 

a cenami pro vítěze konče). Nevýhody v začlenění kynologie do svazu neshledávají. 

Uvědomovali si, že své psí svěřence trénují nikoliv pro svoji potřebu či dokonce pro osobní 

potěšení, ale pro lidovou armádu, pro ozbrojený konflikt? Mohli vůbec domyslet důsledky 

plynoucí ze začlenění kynologie do prvoplánově branné organizace? 

O Svazarmu nelze hovořit jako o bezvýznamné společenské organizaci. Je nutné si 

uvědomit poslání a ideu celého svazu. Hlavní úkol spočíval ve výcviku branců připravujících 

se k nástupu na povinnou vojenskou službu. Cílil tedy na muže před 17. rokem, kterým 

vznikala branná povinnost na základě zákona č. 92/1949 Sb. Branný zákon44, jenž 

stanovoval dvouletou povinnou vojenskou službu pro muže od 17 do 60 let věku.45 Výcvik 

se odehrával jak v obecné rovině, tak v jednotlivých odbornostech, např. ve střelbě nebo 

automobilových dovednostech (až v osmdesátých letech také v kynologii pro případné 

zařazení mezi psovody v rámci armády).  

Dalším úkolem Svazarmu bylo připravovat různými způsoby československé 

obyvatelstvo na případný vojenský konflikt, nebezpečí hrozící ze strany imperialistických 

mocností. Chtěl mít pod svým patronátem co nejvíce obyvatel s mnoha odlišnými zájmy, i 

proto se na jednom místě sešli zástupci ploché dráhy s potápěči, kynologové se střelci, 

milovníci značky Wartburg s modeláři lodí nebo vlaků. Zdánlivě nesourodá skupina lidí, 

kterou měla v ideálním případě (tj. v rámci ideologické propagandy) spojovat jediná 

myšlenka – obrana socialistické vlasti, „Svazem celostátní brannou vlasteneckou 

dobrovolnou organizací pracujících Československé republiky a jednou z masových 

organizací Národní fronty“.46  

Důležitým posláním Svazarmu bylo v podstatě každou lidskou volnočasovou 

činnost, která mohla být jen trochu spojována s armádou, obranou a upotřebitelností pro 

                                                 
44 Původním zákonem pro základní vojenskou službu byl zákon č. 193/1920 Sb. Branný zákon 

republiky Československé, jež stanovoval všeobecnou brannou povinnost v délce 14 měsíců (tato doba byla 

postupně prodlužována – v roce 1924 se sloužilo 18 měsíců, od roku 1933 vzhledem k mezinárodní situaci 24 

měsíců). Zákon zůstal v platnosti i po roce 1945, kdy branná povinnost vznikala v 17 letech, odvod se prováděl 

v 19. roce a nástup do služby poté v roce 20. Historie základní vojenské služby v českých zemích. Ministerstvo 

obrany a Armáda České republiky [online]. [cit. 2016-09-21]. Dostupné z: 

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895. 
45 Sbírka zákonů a mezinárodní smlouvy. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 

[cit. 2016-09-21]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=92&r=1949. 
46 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Organizační řád OV Svazarmu v Liberci. 1951. 
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socialistický stát, ovlivnit ideologicky i politicky. V jeho zájmu bylo kontrolovat 

společenský život a volný čas svých členů tak, aby byl co nejvíce využitý v souladu 

s komunistickou ideologií. V podstatě jeho nevyslovené cíle, i když uváděné do praxe, 

korespondují s myšlenkami celého komunistického systému – mít pod dozorem a ve své 

moci veškeré sféry lidského života. 

„Naším přáním je, aby každé výcvikové středisko mělo vlastní branný kroužek… A co je 

k tomu zapotřebí? … skutečné vlastenectví, které předpokládá politickou vyspělost!“47 

Svazarm neboli Svaz pro spolupráci s armádou48 vznikl v roce 1951, a jak z názvu 

vyplývá, měl se stát jakýmsi partnerem československé armády. „Branná a vlastenecká“49 

organizace byla ustanovena na základě zákona č. 92/1951 Sb. o branné výchově, jenž 

schválilo Národní shromáždění 2. 11. 1951 a byla jako další společenské organizace a svazy 

(Československý červený kříž, Československý svaz novinářů, Československý svaz žen 

apod.) začleněna do Národní fronty Čechů a Slováků.50 Zákon představil záměr svazu: 

„Účelem branné výchovy je zajištění řádné přípravy nejširších vrstev pracujícího lidu k 

plnění úkolů obrany vlasti, prohloubení jednoty pracujícího lidu s lidově demokratickou 

armádou, výchova pracujícího lidu k věrnosti a spojeneckému svazku se Sovětským svazem 

a se státy lidové demokracie, zvýšení jeho odhodlanosti a schopnosti k obraně vlasti a tím i 

úsilí o zajištění světového míru.“51 Posláním bylo propojit volný čas socialistického občana 

s jeho brannou přípravou/výchovou tak, aby v případě konfliktu s imperialistickými státy 

byl připraven sloužit vlasti. „Brannou výchovu provádějí dobrovolné organisace, především 

Svaz pro spolupráci s armádou (dále jen "Svaz"), který se prohlašuje za dobrovolnou 

organisaci podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních.“52 

V první dekádě působení svazu v československé společnosti se do něj zapojilo přes 670 

                                                 
47 Naše práce ve Svazarmu, Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 1952, 1 

(3), s. 1. 
48 Až v roce 1956 byl ustanoven Slovenský výbor Svazarmu. 
49 Tyto přívlastky sama používala v presentování vlastní identity. 
50 Národní fronta Čechů a Slováků byla ustanovena v březnu roku 1945 představiteli moskevského a 

londýnského zahraničního odboje a zástupci Slovenské národní rady. Jednalo se o seskupení politických stran 

a společenských organizací v letech 1945–1990. Více o Národní frontě např. KAPLAN, Karel. Národní fronta 

1948–1960. Praha: Academia, 2012. 912 s. ISBN 978-80-200-2074-1, Národní fronta Čechů a Slováků In: 

totalita.cz, dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nf.php. 
51 Zákon č. 92/1951 Sb. o branné výchově platný k 6. 12. 1951, zrušen ke 2. 5. 1961 a nahrazen 

zákonem 40/1961 Sb. o obraně Československé socialistické republiky. Druhý jmenovaný zákon byl nahrazen 

v roce 1973 zákonem č. 73/1973 Sb. o branné výchově s cílem „Hlavním cílem branné výchovy je dosáhnout, 

aby každý československý občan cítil vysokou odpovědnost za osud své socialistické vlasti, byl vždy připraven 

postavit se na její obranu a obětavě bojovat za její svobodu a nezávislost, za vítězství komunismu v naší vlasti.“ 
52 Zákon č. 92/1951 Sb. o branné výchově platný k 6. 12. 1951.  
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tisíc občanů a počty členů se v dalších obdobích zvyšovaly. V šedesátých letech již členská 

základna přesahovala milion příslušníků. 

 Svazarm se staral o brannou připravenost občanů, výchovu mládeže v socialistickém 

pojetí a v duchu hesla „vždy připraven“. Svými dalšími aktivitami, např. přednáškami či 

schůzemi, se snažil působit na své členy po stránce politicko-výchovné. V řadě dochovaných 

projevů činovníků jednotlivých základních organizací Svazarmu je kladen důraz na politické 

události světového významu, postavení Sovětského svazu ve snaze o světový mír apod. 

Svazarm kontroloval množství nejrůznějších sportů a aktivit občanů Československa, skrze 

něž mohl stát řízený komunistickou stranou sledovat jejich činnost. Dalším způsobem, jak 

Svazarm ovlivňoval dění v jednotlivých odvětvích volnočasových aktivit bylo zavádění 

branných prvků do všech oblastí. V každé základní organizaci byly organizovány např. 

branné závody pro mládež i dospělé, ať se jednalo o kluby střelecké, motoristické nebo kluby 

potápěčů. K základnímu vybavení klubů proto patřily vzduchové pušky nebo imitace 

granátů, přičemž k jejich koupi nebyl problém získat finanční prostředky. Obecně lze říci, 

že tento svaz sloužil k militarizaci obyvatel Československa, k jejich připravenosti a 

případném nasazení ve válečném konfliktu. 

5.3.2. Svazarmovská kynologie  

„Československá kynologie prošla od historického února 1948 značnými 

organisačními změnami, aby se stala pokud možno nejdokonalejší masovou složkou v novém 

socialistickém řádu a k prospěchu kynologie samé. Podařilo se to teprve při poslední 

organizační změně, a to začleněním KJ do Svazarmu – celostátní mohutné masové 

organisace.“53 Do roku 1953 se kynologie snažila navázat na předválečné fungování. 

Někteří chovatelé provozovali svou činnost za účelem finančního zisku. To však bylo 

v rozporu s novým systémem nastoleným v únoru 1948. Soukromé vlastnictví a podnikání 

se snažila komunistická vláda odstranit i v bezvýznamných formách, jakým byl chov psů. 

Argumentem pro nový směr nejen v kynologii byla kolektivnost, která byla jedinou cestou 

k budování socialismu v Československu. Kolektivnost, která dbá na potřeby národního 

kolektivu i obranyschopnosti země. Soukromo-sportovní pojetí kynologie tedy nebylo tou 

správnou cestou k zajištění „ochrany majetku pracujícího lidu“. Snahu o nové pojetí 

kynologie vystihuje citace z článku „Naše úkoly k zvýšení branné výchovy“: „Hlavní činnost 

bude se provádět v kynologických klubech při OV Svazarmu, kde bude těžiště jak pro 

                                                 
53 Naše úkoly k zvýšení branné výchovy. Pes – časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1953, 2 (1), 

s. 1. 
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chovatelství psů, tak pro různé druhy kynologického výcviku. Je nutno zajistit spolehlivé, 

uvědomělé a pracovité odborné kádry jak pro činnost v klubech, tak pro vyšší funkce 

v organisačních složkách Svazarmu. Bude nutno upevnit výcvikovou kázeň, dochvilnost 

v účasti na výcviku…a v neposlední řadě i výchovu k socialistickému vlastenectví.“54 

Naplňování těchto cílů mělo v praxi jinou podobu. Základem chovatelství byli i nadále 

jednotlivci, kterým mohli být nápomocni tzv. poradci chovu, ale samotná chovatelská 

činnost nemohla být uskutečňována „kolektivně“ z mnoha důvodů (prostory a zázemí pro 

chov, péče o štěňata atd.) U výcviku byla situace z hlediska myšlenky kolektivnosti zdánlivě 

branné aktivity jednodušší. Začínající i pokročilý kynolog se většinou neobejde bez rad 

zkušenějších kolegů, pomůcek, které jsou k dispozici na cvičištích, pomocníků při nácviku. 

V poválečných začátcích se lidé scházeli bez ideje brannosti, ochrany státu. Jednoduše 

vytvořili kolektivy, které měly za cíl cvičit psa a podělit se o své zkušenosti s jinými 

nadšenci. Tyto důvody zůstaly primárními i po začlenění kynologie do Svazarmu. Bylo sice 

nutné splnit požadavky svazu, např. provádět politickou agitaci, mít mezi svými členy 

propagandistu, který sledoval nejnovější politické dění nebo se účastnit schůzí a přednášek. 

Ale ne každý byl natolik zapálen pro ideu socialismu, aby cvičil svého psa pouze ku 

prospěchu československých občanů a jejich ochranu.    

Na druhé straně participace na systému přinášela i to, že kynologové začlenění do 

Svazarmu se museli v padesátých letech účastnit všech činností, které Svazarm požadoval, 

zejména se aktivně zapojit do práce ve veškerých jeho orgánech a účastnit se branných akcí, 

testů fyzické zdatnosti apod. (viz obrázek v příloze č. 2, 3 a 4). V březnu roku 1952 ÚV 

Svazarmu informovalo o spolupráci s Kynologickou jednotou, nejméně početným 

kolektivním členem svazu. Kynologie nebyla zastoupená zdaleka ve všech krajích 

Československa na počátku padesátých let, mezi nejaktivnější patřili kynologové v 

Pardubicích, Ostravě, Hradci Králové nebo Ústí nad Labem. Naproti tomu Praha, Brno a 

Liberec nedostaly příliš dobré hodnocení – i přes to, že se v těchto městech nacházelo nejvíce 

bývalých výcvikových středisek, byly prohlášeny za „pasivní“ ve své činnosti.55  

Byť kynologie byla začleněna do Svazarmu v jeho prvním roce působení a setrvala 

zde až do roku 1966, nebylo jí dopřáváno tolik prostoru jako jiným, především branným 

sportům. Příkladem může být i první vydání časopisu Svazarmovec, kde je na titulním listě 

                                                 
54 Naše úkoly k zvýšení branné výchovy. Pes – časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1953, 2 (1), 

s. 2. 
55 Svazarm a Kynologická jednota. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 

1952, 1 (1), s. 6. 
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sepsána „vizitka“ svazu: „SVAZARM, to není jen civilní obrana, branci a střelba. To je i 

motorismus, letectví, parašutismus, masové branné závody, branný víceboj, potápěčství, 

modelářství, kynologie… Ve všech těchto odbornostech se vyžívají statisíce členů naší 

branné organizace. A přiznejme si, že veřejnost stále ještě málo ví o mnohostrannosti 

svazarmovské činnosti!“56 Jednak si lze povšimnout, že slovo branný se vyskytuje velice 

často a upozorňuje tak na prvotní úkol Svazarmu. Za druhé, výchovná činnost svazu není 

ještě naplněna, protože panuje mezi obyvateli malá informovanost o tomto uskupení. Tento 

text byl součástí úvodní stránky Svazarmovce doplněný o fotografie členů při jednotlivých 

„sportech“ – střelectví, branná výchova, střelectví, parašutismus a nechybí ani fotografie 

ženy se vzduchovkou. I takový může být doklad toho, že Svazarm preferoval aktivity 

spojené s ochranou státu více, než ty zdánlivě nevyužitelné pro jeho potřeby. 

Z plenárních zasedání Ústředního výboru Svazarmu vydával Svazarmovec 

„Usnesení“, ve kterém kromě politických a výchovných cílů organizace byly jednotlivé dílčí 

úkoly pro každou z odborností, kromě kynologie. Je otázkou, proč byla opomíjena i v ÚV 

Svazarmu. Lze se domnívat, že v rámci ozbrojených složek existovaly samostatné útvary 

věnující se výcviku služebních psů a proto civilní aktivity se psy byly opomíjeny. Na druhé 

straně i parašutisté nebo letci byli součástí lidově-demokratické armády a prostor jim ubírán 

nebyl. 

Naopak kynologie se považovala za svazarmovskou a přistupovala ke svému členství 

v souladu s ideály Svazarmu, jak lze doložit úvodní statí místopředsedy ÚV Svazarmu 

Václava Jirouta s názvem „Na cestu novému časopisu“: „…Úkolem nového měsíčníku bude 

účinně pomáhat při plnění všech výcvikových úkolů a vychovávat členy v uvědomělé obránce 

vlasti… Málo je však prováděna propagace výcviku a popularisace vynikajících kynologů, 

zejména jakých forem a method práce ve výcviku používají, aby pak předali další zkušenosti 

tisícům psovodů…“57 Popularizace kynologie byla úkolem dlouhodobým, a jak lze i ze 

soudobé situace vysledovat, stále aktuální. Nikoliv v závislosti na ideologii strany a vlády, 

Svazarmu atd., ale v perspektivě vzdělávání společnosti v otázce přístupu a práce se zvířaty. 

Politické směřování nejen kynologie v Československu lze deklarovat i na titulní straně 

časopisu Kynologie, kde dva mladí lidé se svými psy zdraví I. sjezd Svazrmu v roce 1956 

(viz obrázek v příloze č. 5). Zdravici s největší pravděpodobností zasílaly všechny 

odbornosti začleněné do Svazarmu, avšak titulní strana, kde mladí kynologové zřejmě 

                                                 
56 Svazarmovec: Orgán ČÚV Svazarmu, 1965, 14 (1), s. 1. 
57 Na cestu novému časopisu. Kynologie: časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1956, 1 (1), s. 3. 
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s československým vlčákem zdraví delegáty sjezdu, demonstruje nastavenou politiku KSČ 

a to cílení na mladé lidi v produktivním věku k většímu ztotožnění se s komunistickým 

kolektivismem.  

První časopis věnovaný kynologii v poválečné době byl Pes – časopis Kynologické 

jednoty, jež byla kolektivním členem Svazarmu. V červenci roku 1952 vyšlo první číslo, ve 

kterém se redakční tým odvolává na slova V. I. Lenina o významu časopisu jako 

„kolektivního propagátora a kolektivního agitátora a kolektivního organisátora“58. Časopis 

je nejen dokladem kynologických poválečných začátků v této oblasti, ale i smýšlení a 

politiky státu minimálně z postoje redakce. „Na jeho stránkách se bude objevovat politicky 

správná a odborná kynologická práce“.59 Jedním z hlavních úkolů magazínu bylo přinášet 

chovatelské, výcvikové a organizační zkušenosti Sovětského svazu československým 

kynologům. Inspirace Sovětským svazem byla v padesátých letech zřejmá ve všech 

oblastech lidské činnosti. „Bude se opírat o nejpokrokovější vědu na světě, o sovětskou vědu 

Lysenka-Mičurina, která své bádání zaměřuje výhradně na prospěch lidstva, k zvýšení jeho 

životní úrovně.“60 Vyzdvihování sovětské vědy souviselo s politickým diskurzem a orientací 

Československa po únorových událostech roku 1948 výhradně na Sovětský svaz. Čtenář se 

dozvídá, že pouze a jen díky politice KSČ a „jejího dějinného únorového vítězství“ mohla 

Kynologická jednota nadále existovat, plnit vytyčené úkoly apod. Mezi řádky je možné 

vyčíst informaci, že okolnosti nebyly nakloněny vzniku tohoto časopisu před začleněním 

kynologie do Svazarmu. „Nejvíce ze všeho prospělo naše kolektivní členství ve Svazu pro 

spolupráci s armádou, které dalo naší organizaci pevnou základnu a cíl. Před tím ovšem 

bylo nutno naši organizaci stmelit v jeden celek a politicky ji usměrnit.“61 Politické 

usměrnění se týkalo hlavně transformace kynologické činnosti z buržoazní zábavy pro vyšší 

třidy na účelné využití volného času lidových mas. Až se zvýšením zájmu „obyčejných lidí“ 

se stala kynologie atraktivnější v rámci systému militarizace československého obyvatelstva. 

Bylo tedy nutné kynologii „postavit na správné místo“, začlenit ji do budování socialismu 

v zemi a zdůraznit, že jejím hlavním úkolem bude přispět „k zvýšení obranyschopnosti a 

bezpečnosti naší země, k udržení míru na celém světě“. První číslo také neopomnělo 

připomenout, že kynologie již není „pouhou soukromou zálibou jednotlivce či dokonce 

                                                 
58 Do vínku. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 1952, 1 (1), s. 1. 
59 Do vínku. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 1952, 1 (1), s. 1. 
60 Do vínku. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 1952, 1 (1), s. 1. 
61 Do vínku. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena Svazarmu. 1952, 1 (1), s. 1. 
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luxusním koníčkem a výstředním sportem“ jako tomu bylo za První republiky, ale že v prvé 

řadě slouží celému národu, podpoře a posílení obranyschopnosti lidové demokracie.  

Vzhledem k okolnostem let 1938‒1945 nebylo primárním společenským zájmem 

vést časopisy marginálního významu a tak příznivci různých činností museli čekat na to, až 

se Československo vrátí alespoň na dohled stavu před druhou světovou válkou. Je logické, 

že v letech bezprostředně následujících po ukončení války v květnu 1945 obnova zájmových 

činností nepatřila k cílům s vyšší prioritou. Společnost v důsledku tzv. února 1948 si musela 

zvyknout na nové pořádky. Kynologii bylo zapotřebí určit místo v souladu se socialistickou 

ideologií, stejně jako tomu bylo u dalších zájmových činností. Až po tomto „ukotvení“ do 

cílů komunisty vedeného státu se mohla znovu etablovat. Byla sice obnovena 

Československá kynologická jednota, začal být vydáván tematický časopis, ale z jakého 

důvodu? Komunistická moc usilovala o kontrolu nad celou společností a nad všemi jejími 

možnými aktivitami, proto byly kluby, svazy, organizace dávány do jednoho celku, např. do 

Svazarmu. Nejdříve se jednalo o tzv. kolektivního člena, který měl odbornost pod svou 

správou. Zanedlouho se však tyto prvotní kluby, svazy, jednoty, organizace zrušily ve 

prospěch „vyšší věci“ – všeobjímajícího, celospolečenského svazu, aby všichni a vše bylo 

pod kontrolou prověřených pracovníků, strany a vlády. Jednotlivec nebyl pro komunistickou 

ideologii bernou mincí, důležitá byla kolektivnost. Znamenala lepší kontrolu nad 

společností. Na tuto skutečnost v dobovém jazyce upozorňuje článek z roku 1953 „Naše 

úkoly k zvýšení branné výchovy“: „Branná výchova se týká tedy i nás – kynologů, a to velmi 

úzce jako dobrovolných a přímých členů Svazarmu. Ježto činnost kynologů může být 

zaměřena jedině na užitek celonárodní, musí být se zbytky soukromo-sportovního pojetí 

činnosti (byť i jednotlivců) rozhodně skoncováno.“62  

Z archivních záznamů není jasné, do jaké míry spolu Svaz pro spolupráci s armádou 

a armáda spolupracovaly i z důvodu skartování záznamů pracovníky OV v Liberci, zřejmě 

v osmdesátých letech. Dochovaly se informace o vzájemné kooperaci obou složek 

v libereckém okrese v podobě kurzů pro civilní psovody pořádané vojenskou posádkou na 

hradě Grabštejn. 

V roce 1953 vzniklo kynologické výcvikové středisko Grabštejn, které bylo vybráno 

z důvodu vhodných klimatických podmínek pro potřeby chovu i výcviků psů. Osada 

Grabštejn, kde se nachází původně gotický hrad ze 13. století, v současné době náleží pod 

                                                 
62 Naše úkoly k zvýšení branné výchovy. Pes: časopis Kynologické jednoty kolektivního člena 

Svazarmu. 1953, 2 (1), s. 1,2.  
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blízkou obec Chotyně. Prvním velitelem jednotky „Veterinární základny Grabštejn“ se stal 

mjr. Josef Štůla. Objekt nebyl uzpůsoben chodu jednotky tohoto typu a psi byli umístěni 

v provizorních boudách např. ve vyřazených sudech. Ani vojáci – psovodi nežili v příliš 

dobrých podmínkách. Služební kynologie byla v padesátých letech zejména mužskou 

doménou, a když dvě ženy63 absolvovaly instruktorský kurz na Grabštejně z řad civilních 

kynologů, jednalo se o raritu. Grabštejn se stal v tomto období významným regionálním 

centrem kynologie. Pořádal zmiňované kurzy pro instruktory ze svazarmovských organizací, 

školení rozhodčích pro výkon nebo figurantů, čímž pozvedl úroveň výcviku psů v celém 

Libereckém kraji. V září roku 1954 se konala první Celostátní soutěž ve výkonu psů 

v Liberci. V roce 1958 však bylo toto centrum zrušeno a pod velením Vnitřní stráže zde byla 

zřízena chovatelská stanice. V roce 1963 přebral objekt Pohraniční stráž, jejíž hlavní náplní 

nebyla chovná činnost. Grabštejnská jednotka se zapsala nejen do regionálních dějin 

spjatých s kynologií, ale zasáhla i do historických událostí národního významu, když v srpnu 

roku 1968 odmítla vydat objekt i zbraně vojskům Varšavské smlouvy. Grabštejn byl 

obklíčen a tisk psal o vlasteneckém činu „Statečných z Grabštejna“. Tehdejší velitel Pavel 

Smolík byl z funkce odvolán normalizační komisí pro politickou nespolehlivost 

v následujícím roce.64  

5.3.3. Šedesátá léta – desetiletí změn nejen pro československou kynologii 

V šedesátých letech v kontextu všech změn politických i společenských byla snaha 

přiblížit svazarmovskou činnost blíže k lidem a vyhovět tak novým nárokům společnosti. 

Z toho důvodu vedení Svazarmu přistoupilo i na restrukturalizaci organizace; doposud byly 

těžištěm závody, státní podniky. Důvod je nasnadě – socialistický občan chodil do 

pracovního kolektivu, se kterým měl trávit i svůj volný čas, kontrola mohla být v mnoha 

ohledech důslednější. Na druhé straně tento způsob mohl časově ulevit např. rodičům, kteří 

                                                 
63 První ženou úspěšně absolvující tento kurz byla p. Hilda Žáková, následovala ji p. Laděna Jonášová. 
64 Středisko převzala znovu československá armáda v roce 1970 pod staronovým názvem „Veterinární 

základna Grabštejn“ (v roce 2008 byla jednotka přejmenována na „Vojenský útvar 3180 Chotyně“, současný 

název je z roku 2013 – „Centrum vojenské kynologie – Chotyně“). Grabštejn organizoval několik ročníků 

závodu „O pohár hradu Grabštejn“ určeného pro služební i civilní kynology. V roce 1998 byl tento závod 

znovu obnoven pod názvem „O pohár Kristýny“. Po roce 1989 byla opět navázána spolupráce s civilními 

kynology i díky veliteli Josefu Růžičkovi, který výrazně zlepšil úroveň základny a zasadil se o opravy objektu. 

S rozpadem bipolárního vidění světa se změnila i taktika ve výcviku služebních psů. Doposud byl prováděn 

všestranný výcvik psa především pro potřebu ochrany hranic republiky. S novým uspořádáním a 

demokratickým zřízením států bylo zapotřebí připravit psy specialisty, kteří budou určeni k různým účelům, 

např. specialisté na vyhledávání drog a výbušnin, všestranní psi pro vojenskou, městskou i státní policii, 

vězeňskou službu nebo armádu. V novodobé historii se psi z Grabštejna účastnili zahraničních misí v Kosovu, 

Afghánistánu nebo Iráku. RULC, Jiří, ŠTAUDINGER, Juraj, NEVOLNÝ, Peter. Dějiny československé 

služební kynologie: vznik a historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož i ostatní služební kynologie 

na území Československa. s. 677─685. 
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mohli pro své děti zajistit program, získat na něj finanční prostředky i s nimi trávit více 

společných chvil skrze danou aktivitu. Hlavním dějištěm aktivit se stalo město či obec, 

všeobecně řečeno místo bydliště svazarmovců. Ve druhé polovině šedesátých let fungovalo 

v libereckém okrese přes 130 základních organizací, do nichž bylo zapojeno více než 9 000 

členů.65 Důležitým rokem pro československou kynologii v mezinárodním kontextu se stal 

rok 1965, kdy se konalo v Praze valné shromáždění FCI, a poprvé v Československu 

proběhla světová výstava psů. Československo se stalo centrem světové kynologie. To vše 

bylo samozřejmě umožněno uvolněním politické situace v socialistické zemi. Proto také 

mohla Kynologie představit Mezinárodní zkušební řád (IPO) a informovat o podmínkách 

udělení mezinárodního šampiona krásy (CACIB) a práce (CACIT). 

Ke dnům světové kynologie bylo vytištěno speciální vydání kynologického časopisu 

Psa – přítele člověka. Ve vydání chyběly ryze politické články zabývající se výsledky 

jednání funkcionářů na straně ÚV Svazarmu i jeho nižších stupňů úrovní organizování 

kynologie. Příspěvky se týkaly stejně jako v jiných ročnících chovu a výcviku psů různých 

plemen. Byly však zařazeny i krátké povídky a citáty, týkající se soužití člověka a psa. 

Filmové zpracování66 povídky spisovatele Erica Knighta z roku 1943 mělo významný vliv 

na rozšíření plemena kolie. Článek s názvem „Vyprávění o Lassii“67 z roku 1966 je hodný 

povšimnutí právě proto, že byl vydán v socialistickém Československu ve druhé polovině 

šedesátých let, kdy se uvolňovala společenská atmosféra, a dokládá, že bylo znovu možné 

vyjadřovat se, psát o věcech, které by v padesátých letech znamenaly přinejmenším nucený 

odchod ze zaměstnání. Americký film, který byl promítán také v poválečném 

Československu, jistě nepatřil mezi doporučovanou tvorbu v padesátých letech.  

V druhé polovině šedesátých let se také změnila struktura článků, resp. jejich obsah. 

Již se nesnažil tolik „vystrašit“ čtenáře hrozbou války. Ve druhém čísle roku 1965 otiskl 

Svazarmovec článek s titulem „Naši lidé v boji proti fašismu na Západě“, který vyzdvihuje 

nasazení československých vojáků, byť „buržoazními emigrací“ s kritikou jejich snah o 

„restauraci kapitalistické republiky“. „Bojové činy čs. vojáků a letců na Západě v letech 1939 

až 1945 patří do protifašistických tradic československého lidu.“68 Informace o 

československých vojácích, letcích nebo tankistech na západní frontě ukazuje trend 

                                                 
65 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Zpráva pro předsednictvo OV KSČ. 1965. 
66 Film „Lassi se vrací“ měl ještě 6 pokračování s různými podtituly. 
67 Vyprávění o Lasii. Pes ‒ přítel člověka: Dny světové kynologie v ČSSR: [Ročenka čas. Kynologie]. 

1966. s. 146‒148. 
68 Naši lidé v boji proti fašismu na Západě. Svazarmovec: Orgán ČÚV Svazarmu. 1965, 1 (2), s. 9. 
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v socialistické společnosti, která se snažila oprostit se od „ryze stalinského pojetí ideologie“, 

která v politických procesech padesátých let právě československé vojáky v západních 

armádách postihovala.  

K „historickým“ momentům kynologie může patřit i skutečnost, že až v roce 1965 

byla vydána první emise poštovních známek s kynologickou tematikou (viz obrázek 

v příloze č. 6).69 Každá z nich přinášela „svědectví“ o pořádaných mezinárodních akcích 

v Československu v průběhu roku 1965, např. Mezinárodní kynologický kongres a Valné 

shromáždění FCI konané v Praze, Světová výstava psů konaná v Brně. Všechny zmíněné 

akce rovněž svědčí o narušení „totalitního“ prostoru s minimální možností mezinárodní 

kooperace se zeměmi mimo Sovětský svaz a jeho satelitů. 

Druhá polovina šedesátých let se v československých dějinách obecně označuje za 

dobu uvolňování komunistického režimu díky situaci domácí i zahraniční. Proces vyvrcholil 

v lednu roku 1968 na zasedání ÚV KSČ, odvoláním Antonína Novotného z funkce prvního 

tajemníka ÚV KSČ a zvolením proreformního komunisty Alexandra Dubčeka. Nová 

energie, která přicházela tzv. „zdola“, měnila zavedené pořádky a především tehdejší 

funkcionáři se obávali o svá místa. Demokratizační změny ve společnosti samozřejmě 

zasáhly i Svazarm. Jeho členové rovněž žádali změnu vedení svazu, jednotlivé sekce se 

chtěly osamostatnit, např. motoristická sekce vznesla požadavek na ÚV Svazarmu 

k vytvoření samostatného Automotoklubu ČSSR. Ve druhé polovině šedesátých let, 

konkrétně v lednu 1965, vyšlo první číslo čtrnáctideníku Svazarmovec, v němž šéfredaktor 

Vojtěch Coufal reagoval na výsledky pořádané ankety. Týkala se obsahu časopisu, jenž byl 

s novým rokem přejmenován z původního Pracovníka Svazarmu na Svazarmovce. Čtenáři 

požadovali větší kritičnost v článcích věnovaných svazu nebo jednotlivým základním 

organizacím či jejich vedoucím pracovníkům a propagaci nové, účinnější metody práce. 

Časopis se měl stát podle jejich mínění pomocníkem funkcionářů základních organizací, 

jakýmsi metodickým rádcem. Touha po změnách z řad občanů byla značná, což odpovídá 

stavu československé společnosti právě v této „uvolňovací“ fázi šedesátých let. Ovšem 

hlavní redaktor se nenechal vyvést ze zažitých pořádků. Byť projevil rovněž přání 

reformovat, zároveň čtenářům oznámil, že tyto přeměny v podstatě nejsou možné 

z personálních nebo jiných důvodů týkajících se neochoty spolupráce funkcionářů 

                                                 
69 Poprvé na československých známkách. Dny světové kynologie v ČSSR: [Ročenka čas. Kynologie]. 

1966. s. 150, 151. 
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základních organizací i vyššího managementu svazu s redakcí časopisu. Byly tak sice 

přislíbeny změny, ale pro jejich neuskutečnění byly raději předem nalezeny důvody. 

„K otázce propagácie nášho športu“70 – tajemník kynologické sekce 

Středoslovenského kraje Oldřich Svoboda přichází s otázkou, zda má svazarmovská 

kynologie sloužit výcviku pouze služebních plemen. Na cvičiště totiž v tomto období 

přicházela i plemena nepracovní, společenská, která z pohledu politiky Svazarmu, respektive 

strany a vlády, neměla upotřebení v systému obrany země. Autor článku v souvislosti se 

společenskými změnami přichází i s jistým částečným „odsvazarmováním“ kynologie 

v podobě propagace nových plemen a tím nových členů do základních organizací, kteří by 

společně mohli narušit tradici služební kynologie. Viditelná je změna smýšlení, kdy autor 

chápe kynologii jako volnočasovou aktivitu, které se nadšenec může věnovat jak 

s německým ovčákem, tak s pudlem nebo jakýmkoliv křížencem. Konstruktivní kritiku 

prezentovali i další kynologové v článku „Jak dál v kynologii“71 z roku 1965, v němž autor 

upozorňuje na žalostné zázemí cvičišť mnohdy bez sociálního zařízení a oplocení, s 

nevyhovujícími klubovnami a kotci pro psy. Domnívá se, že cesta propagace sportu vede 

skrze příjemné prostředí pro diváky nebo rodinné příslušníky. Díky lepšímu zázemí by mělo 

dojít i k zatraktivnění kynologie pro mládež, ženy nebo i pro majitele plemen méně 

vhodných pro výcvik. Stav cvičišť v poválečných letech ani v následujících dekádách nebyl 

ani podle pamětníků-kynologů uspokojující. Jedním z dokladů situace je popis zázemí od 

pamětníka poválečné kynologie v Liberci, Josefa Chrousta:  

„Byla tady tehdy organizace Kynologická jednota, to ještě nebyl Svazarm, o tom se 

ani netušilo, že by mohl bejt. Takže jsem byl člen té Kynologické jednoty a chodil jsem na ty 

první schůzky s ostatníma pejskařema... Chodili jsme tady, jak je tady v Ruprechticích na 

cvičáku skalka (pozn. v liberecké čtvrti Ruprechticích se říká „Na Cvičáku“ bývalému 

vojenskému prostoru, který dnes slouží jako městský park), tak okolo skalky v té rovince se 

organizovaly první schůzky a první cvičení kynologů. A protože nebylo nic, ani střecha nad 

hlavou, tak jsme měli vyjednané s hrobníkem, že přenosný pomůcky jsme dávali k němu do 

márnice.“72  

V pozdější době, kdy se „klub“ přemístil z Ruprechtic do areálu pavlovického 

Rapidu, měli k dispozici malou boudu určenou na uložení věcí k výcviku. Až s vybudováním 

                                                 
70 K otázce propagácie nášho športu. Kynologie: časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1965, 10 

(1), s. 1. 
71 Jak dál v kynologii. Kynologie – časopis pro chov a výcvik psů. 1965, 10 (3), s. 1, 2. 
72 Rozhovor s Josefem Chroustem. Vedla Irena Cejpová, 29. 9. 2016. 
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nového areálu „Na Mlýnku“ v Pavlovicích byla postavena klubovna, kotce, upraven prostor 

k výcviku a přístřešky či malé budovy na uskladnění pomůcek k výcviku i nářadí 

k případným opravám areálu. Obdobná situace panovala i v dalších libereckých klubech. 

Ladislav Hůza vzpomínal na zakládání klubu „Vápenka“: „Bylo to mezi turnovskou a 

českolipskou tratí a tam byl kus pozemku, ten jsme získali, dovezla se tam tramvaj jako 

klubovna a tam jsme byli.“73 Přes zdánlivou podporu Svazarmu v sedmdesátých a 

osmdesátých letech se situace na cvičištích nijak výrazně nezměnila. Stále si museli 

kynologové většinou zlepšovat zázemí vlastními silami a nasazením. Z tohoto důvodu byly 

velice důležité povinné tzv. brigádnické hodiny, které člen klubu musel odpracovat na 

daném cvičišti. Tento způsob údržby kynologických areálů se udržel až do dnešní doby. 

Příčinou je nedostatečná finanční podpora kynologického sportu jak ze strany ČKS, tak 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kam zájmová činnost náleží, i nedostatečný 

zájem ze strany obcí a krajů. 

5.4. Kynologie v ČSCHDZ74 - doba „přehodnocování“ 

V roce 1965 plenární zasedání ÚV Svazarmu rozhodlo o nové struktuře celé 

organizace, jak bylo již předesláno v předcházející kapitole. Činnost jednotlivých organizací, 

které vznikaly ve státem řízených podnicích, se převedla do místa bydliště svazarmovců. 

Mnohostranně orientované základní „městské“ organizace byly základem dvoustupňové 

organizační struktury.75 Význam Svazarmu se zvýšil právě změnou jeho organizační 

struktury v dalších dekádách. Zájem o aktivity narostl především v souvislosti se 

společenskou změnou související s tzv. normalizační politikou, která ukončila uvolňující 

procesy v souvislosti s okupací Československa v srpnu 1968. 

Po restrukturalizaci Svazarmu došlo k dalším změnám. Kynologii, společně 

s chovateli poštovních holubů, převzal v roce 1966 Československý svaz chovatelů 

drobného hospodářského zvířectva. I další původně svazarmovské odbornosti byly 

vyčleněny, např. příznivci šermířství se přesunuly pod tělovýchovu. Důvodem pro 

přehodnocení dosavadní struktury svazu byla zřejmě i politická situace s jistou mírou 

racionalizace socialistické ideologie. Šermíři, holubáři ani kynologové by nebyli reálně příliš 

platní při obraně hranic státu, proto se zařadili k „nevyužitelným“ volnočasovým aktivitám. 

                                                 
73 Rozhovor s Ladislavem Hůzou. Vedla Irena Cejpová, 24. 10. 2015. 
74 Československý svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva. 
75 Za mnohostrannou aktivní činnost základních organizací v nových podmínkách. Svazarmovec: 

Orgán ČÚV Svazarmu, 1966, 15 (2), s. 2, 3. 
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„…Svazarmu byly určeny nové důležité úkoly, spočívající především v orientaci na technické 

sporty, bezprostředně související s obranou státu.“76 Převod kynologie pod ČSCHDZ se měl 

kompletně uskutečnit do 31. 12. 1965. Pro kynology mělo vše zůstat neměnné – 

funkcionářská činnost, průkazy cvičitelů, rozhodčích atd. Svazarm předal veškeré materiály 

týkající se plánování kynologické činnosti na další období, organizační dokumenty i 

bezplatně veškerý movitý a nemovitý majetek.  

ČSCHDZ neměla dostatečné zkušenosti s vedením rozsáhlé agendy a z toho důvodu 

proběhla reorganizace i uvnitř svazu. Byla zřízena ústřední komise zabývající se kynologií 

a vedením plemenných knih. V této době ustal rozvoj kynologických aktivit na 

československém území i díky neschopnosti svazu reagovat na potřeby kynologů. V tomto 

období je situace v rámci Svazarmu velice nepřehledná. Služební plemena měla nadále zůstat 

ve Svazarmu, samotné základní organizace Svazarmu zabývající se touto aktivitou, dle 

archivních dokumentů, do svazu nespadaly. Vzhledem k tomu, že se na kynologických 

cvičištích objevovala převážně služební/pracovní plemena, bylo systémově nevýhodné 

organizace zařadit do jiného zájmového svazu. Přesto se tak stalo pro tzv. občanskou 

služební kynologii, neboť Pes přítel člověka informuje v článku „Služební kynologie ve 

Svazarmu“, že „Dne 2. dubna 1975 rozhodl ÚV KSČ převést občanskou služební kynologii 

ze Svazu chovatelů drobného zvířectva do Svazarmu.“77 

Pro období let 1966 až 1976, kdy se stala kynologie součástí Svazu chovatelů 

(SCHDHZ), nejsou v dostupných archivních materiálech pro okres Liberec bližší informace 

a ani pamětníci tuto dobu nijak významněji nereflektují. Představu o kynologii si tak lze 

udělat z dobových časopiseckých pramenů. V sedmdesátých letech se v časopise věnovaném 

chovu a výcviku psů ve větší míře objevují články s tematikou lovecké kynologie. Tento 

„trend“ byl zahájen již v předcházející dekádě, ale jeho vzrůstající tendence se projevila 

právě v letech sedmdesátých. Pes přítel člověka přinášel informace o loveckých plemenech 

a jejich chovu, výcviku, o Českém mysliveckém svazu nebo o připravovaných zkouškách 

různých loveckých plemen (ohařů, norníků atd.), i přesto, že vycházel časopis Myslivost. 

Společnost se nacházela v období tzv. normalizace, ve kterém strana a její státní aparát 

uskutečňovaly různé kroky vedoucí k opětné „stabilizaci“ Československa, některé inovační 

procesy započaté ve „zlatých šedesátých“ přečkaly toto období. Československá kynologie 

                                                 
76 Než odejdeme do ČSCHDZ. Kynologie – časopis pro chov a výcvik psů. 1965, 10 (10), s. 4, 5. 
77 Služební kynologie ve Svazarmu. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 

1975, 20 (5), s. 1.  
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uznávala i jiná plemena než služební a dávala jim prostor právě v kynologickém časopise. 

Čtenáři se tak mohli dozvědět o rozličných plemenech (např. doga, hovawart, baset, 

dalmatin, anglický setr a dalších). Povaha informací alespoň v rámci celostátního časopisu 

byla oproti padesátým letům a první polovině šedesátých let značně otevřenější. Poněkud 

jiné smýšlení o celé kynologii je zřejmé také z rubriky „Stránka pro kočku“, kdy redakce 

časopisu Pes přítel člověka evidentně spolupracovala i se zástupci obdivovatelů jiných 

domácích mazlíčků. V těchto letech je také více prostoru věnováno právním okolnostem 

koupě a péčí o psa, ochraně zvířat a souvisejícím etickým otázkám, veterinární osvětě 

kynologů atd. Přístup alespoň části kynologické veřejnosti se změnil oproti ustavujícímu 

období konce čtyřicátých a začátku padesátých let. Pes již nebyl pouze v oficiálním diskurzu 

prostředkem k ochraně hranic, majetku a občanů Československa, ale stále více se 

zdůrazňovala role vyzdvihující psa jako společníka, partnera pro volné chvíle. Tento jev 

souvisí do jisté míry právě s celospolečenskými změnami v důsledcích okupace 

Československa v srpnu 1968 a následné politiky KSČ. Lidé se snažili svůj volný čas trávit 

mimo kontrolovaný svět, usilovali o únik z nastavených omezujících mantinelů stranou a 

vládou. Deklarovat tuto skutečnost můžeme např. i v rubrice „Povídky a vyprávění“, která 

se v pozměněné podobě udržela v časopise až do současné doby. Základem jsou povídky, 

příběhy majitelů psů na různé motivy, např. „Psí nebe“, „Básník se skicářem“, „Můj 

Tyránek“, „Moje psí známosti“ atd.78  

Články se nezaměřují výhradně na východní kynologický svět, ale přinášejí i 

poznatky ze západních zemích. Přesto, že článek „Psí život v kapitalismu“79 může působit 

dojmem politickým, je tomu zcela naopak. Autor vyzdvihuje chování obyvatel západních 

zemí ke psům, dokonce hovoří o „kultu psa“, neskrývá obdiv k tomu, že psa je běžné vodit 

s sebou do zaměstnání, obchodů, na veřejná místa apod. Přesto, že měsíčník přinášel nové 

poznatky a informace z mezinárodních akcí z východního, ale i západního bloku, odlišný 

přístup redakce lze vypozorovat z detailnějšího studia těchto dokumentů v jednotlivých 

číslech a ročních sedmdesátých let. Ještě na jejich počátku byla snaha orientovat se 

celosvětově a nepřejímat pouze sovětské poznatky z oboru. Tento „světový“ trend však po 

několika číslech mizí a znovu se vyzdvihuje kynologie Sovětského svazu a států s ním 

                                                 
78 Psí nebe. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 1970, 15 (2), s. 20.; s. 20; 

Básník se skicářem. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 1970, 15 (4), s. 21.; Můj 

Tyránek. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 1970, 15 (7), s. 20.; Moje psí 

známosti. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 1975, 20 (6), s. 24. 
79 Psí život v kapitalismu. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 1970, 15 

(2), s. 12. 
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spřátelených – Polskem, Maďarskem či NDR. Zajímavá situace nastává ve třetím čísle Psa 

přítele člověka, kdy na jedné straně se čtenáři seznamují s Mezinárodní kynologickou 

federací FCI80 a na sousedící straně mohou číst o „Podstatě a obsahu obrany socialistickej 

vlasti“. Není možné zjistit, zda to byl záměr redakce, nebo pouze náhodné uspořádání 

článků, ale v současné perspektivě je možné se přiklánět k první variantě. Interpretace 

vycházející z tehdejší politiky by mohla vyznít v duchu, že sice čtenářům poskytneme 

informace o „západní“ organizaci, jejíž je československá socialistická kynologie součástí, 

ale zároveň ho musíme poučit o jeho občanských povinnostech, nutnosti obrany socialistické 

vlasti. 

Dá se předpokládat, že opožděná staronová struktura časopisu vychází z posrpnové 

nálady společnosti, která se stále ještě nechtěla smířit s daným stavem a přetrvávaly v ní 

určité ideje z dob „pražského jara“. Tím by se nechala vysvětlit diskutovaná témata ještě na 

počátku sedmdesátých let, ve kterých se dokončovala personální výměna ve vedoucích 

funkcích v souladu s politikou komunistické strany a snahou o uvedení poměrů před dobu 

reformistů. 

V druhé polovině sedmdesátých let, kdy kynologie stále patřila pod Svaz chovatelů 

drobného hospodářského zvířectva, jsou rovněž viditelné změny ve společnosti odvislé od 

předešlé tzv. normalizační politiky. Oproti struktuře časopisu Pes přítel člověka do roku 

1968, je kladen větší důraz na politickou výchovu jeho čtenářů. Byly projevovány sympatie 

a neutuchající důvěra v socialistické směřování československé společnosti, deklarována 

byla i věrnost komunistické straně. V předešlých letech magazín přinášel informace o 

kynologických akcích mezinárodního významu i za tzv. železnou oponou. V době 

sedmdesátých let se však výhradně věnuje kynologii Sovětského svazu, která se měla stát 

vzorem pro československé psovody. I v tomto směru lze spatřit důsledky politické změny 

po obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Najdou se však i výjimky, kdy 

články informovaly o kynologii „západní“. „Dojmy z USA“81 od ženy chovatelky žijící ve 

Švýcarsku začínají slovy „O kynologii ve Spojených státech amerických toho není v Evropě 

– snad s výjimkou Anglie – mnoho známo. Je to jistě škoda, člověk se má všude co naučit – 

i kdyby to bylo jen to, jak se něco nemá dělat.“ Autorka článku nabyla dojmu, že evropská, 

nebo spíše východoevropská, je na daleko vyšší úrovni než americká. Objektivně se toto 

                                                 
80 Článek Co je FCI? Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. 1975, 20 (3), s. 

16. 
81 Dojmy z USA. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen: Ročenka 1972 

časopisu Pes přítel člověka. 1972, 17, s. 106‒111. 
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tvrzení dá jen těžko posoudit. Informace o americké kynologii se na československou 

veřejnost před rokem 1989 dostávaly velice sporadicky.82 Po kritice výživy tamějších psů 

pokračuje: „Kdybychom ovšem dali na reklamní texty a obrázky a podle toho posuzovali 

situaci, mohli bychom snadno uvěřit, že tam za mořem je všechno lepší než u nás.“ Na 

americké kynologii nenechala takříkajíc „niť suchou“, od odstrašujícího vzhledu psů, přes 

jejich výživu, vystavování. Hovoří i o tom, že na rozdíl od evropské kynologie, kde byl důraz 

kladen na schopnosti psa na obraně, v USA ve stejné době byla preferována poslušnost psa. 

Informace je zajímavá v tom směru, že po roce 1989 se začala rovněž poslušnost hodnotit 

jiným způsobem v návaznosti na ukončení potřeby civilních psů pro armádní účely a také 

v souvislosti s příchodem nových výcvikových metod. 

I když patřila kynologie celých deset let pod ČSCHDZ, některé procesy započaté 

v době první svazarmovské éry se uskutečnily až ke konci první poloviny sedmdesátých let. 

Na příkladu budování a následného fungování kynologického cvičiště v Liberci-Pavlovicích 

lze ukázat rozdíl mezi oficiálním fungováním kynologie a praktickým uskutečňováním 

kynologických aktivit z řady „obyčejných“ kynologů. Historie kynologického klubu 

fungujícího do současné doby, se začíná psát v roce 1970. V roce 1971 se započalo se 

stavbou nového cvičiště pro potřeby libereckých kynologů v Pavlovicích. „Základna“ pro 

výcvik byla dokončena o tři roky později. Klub získal zázemí v nehostinných místech a bylo 

potřeba plochu zkultivovat; vysušit bažinatá místa, srovnat terén, vytvořit přístupovou cestu, 

vyrovnat výcvikovou plochu, postavit zázemí klubovny i kotce pro psy. Vše se stavělo 

svépomocí v akci „Z“. Dobový tisk uvádí, že kynologové se zavázali, že dokončí prostor 

cvičiště „k 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.“83 V době stavby cvičiště 

měla organizace 17 členů. Kronika uvádí, že ještě v roce 1972 se konal poslední nástup 

cvičitelů se svými svěřenci v původním prostoru na „Rapidu“. O rok později v září se již 

konala v nových prostorech první větší akce – typizace plemene německý ovčák, kdy byli 

psi buď zařazeni, nebo vyřazeni z chovu. 

Na začátku sedmdesátých let probíhala v Československu tzv. konsolidace 

společnosti, navrácení země zpět k bezmeznému následování Sovětského svazu. Nejinak 

tomu bylo i na nejvyšším stupni řízení svazarmovské organizace. V oficiálních zprávách OV 

                                                 
82 Současná specifika spočívají v aktivním trávení volného času se psy formou psích sportů (zejména 

agility, které jsou na vyšší úrovni oproti Evropě) a to zejména lidí ve středním a vyšším věku. Dále ve výši 

vynaložených finančních prostředků na péči o „domácího mazlíčka“. Obecně lze konstatovat, že se v kynologii 

více uplatňuje komerce, tzn., že majitelé si buď koupí psa již vycvičeného, nebo si zajistí služby odborníka.  
83 Roste přímo před očima. Vpřed: orgán OV KSČ a ONV v Liberci. 1974, 15 (16. 8. 1974). 
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Svazarmu z tohoto období, které vždy z velké většiny pouze přetlumočily „úkoly“ z vyššího 

vedení svazu, se připomíná: „Branný charakter Svazarmu byl potvrzen celou jeho existencí 

i současnou linií branné politiky strany, vyjádřenou na 14. sjezdu a v jednotném systému 

branné politiky. Hlavní těžiště činnosti Svazarmu spatřujeme ve formování uvědomělých a 

branných postojů k obraně socialistické vlasti a socialistického tábora.“84 Znovu je kladen 

důraz na brannou výchovu, uvědomělé chování socialistických občanů a také politicko-

výchovné působení na všechny vrstvy obyvatelstva se zvláštním zřetelem na děti a mládež. 

V této oblasti lze shledat největší rozdíl oproti prioritám svazu v padesátých a šedesátých 

letech. V počátcích se svaz snažil oslovit co největší kvantum lidí, zahrnout různorodé 

sportovní i společenské aktivity a udělit jim význam v systému obrany státu atd. V období 

sedmdesátých let však tyto priority byly již vcelku naplněny a bylo zapotřebí soustředit se 

na budoucnost, tj. na děti a mládež, domnělé pokračovatele myšlenky. Tomuto fenoménu 

bude věnována pozornost v jedné z následujících kapitol.   

5.5. Kynologie znovu pod Svazarmem na příkladu libereckých cvičišť 

Jak již bylo zmíněno v předešlých textech, kynologie pod vedením ČSCHDZ 

stagnovala a nebyla prosazována žádná jednotná koncepce této činnosti. Občanská služební 

kynologie se omezovala na prodej psů ozbrojeným složkám a chovatelskou činnosti k těmto 

účelům. „Doposud však spolupráce mezi kynologií ozbrojených sil a kynologií občanskou, 

organizačně začleněnou do Svazu chovatelů drobného zvířectva, je živelná a neuspokojivá… 

K rozvíjení další činnosti, zvláště však v organizování přípravy branců a záloh, nebyly 

vytvořeny vhodné podmínky.“85 Po desetileté „přestávce“ trvající do roku 1976 se kynologie 

znovu zařadila do odborností patřící pod Svazarm. V dubnu roku 1975 ÚV KSČ rozhodlo, 

že se kynologie, resp. občanská služební kynologie s tzv. pracovními plemeny znovu začlení 

do Svazarmu a bude mít opět místo v systému branné přípravy obyvatelstva. V roce 1978 se 

kynologii věnovalo v libereckém okrese kolem 300 obyvatel v základních organizacích 

Kynologického klubu Liberec-Pavlovice a Základní organizaci Vápenka, dále ve 

Vratislavicích nad Nisou, Chotyni při ZO Frýdlant a Hrádku nad Nisou.86 Z rozložení klubů 

je patrné, že těžištěm pro kynologický sport v okrese se stal Liberec se třemi kluby – 

pavlovickým, vratislavickým a Vápenkou. Členové klubů měli buď již vlastními silami 

                                                 
84 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Zpráva o činnosti OV Svazarmu. 1971. 
85 Služební kynologie ve Svazarmu. Pes přítel člověka. 1975, 20 (5), s. 3. 
86 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Okresní organizace Svazarmu Liberec 1975‒1978. 1978. 
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v akci „Z“ vybudovaný areál nebo jako v případě Vápenky a Vratislavic si cvičiště vytvořili 

v provizorních podmínkách a dále se snažili areál přizpůsobit svým potřebám.  

V roce 1978 se začalo pořádat mistrovství federální, ve kterém poměřilo svou 

výkonnost 16 psů ze Slovenské socialistické republiky s 16 psy z České socialistické 

republiky. Pořadateli byly základní organizace Svazarmu z pověření Rady kynologie 

Ústředního výboru Svazarmu v Praze.87 I když byla federace České socialistické republiky 

a Slovenské socialistické republiky ustanovena v roce 1969, na sportovním poli se dějinné 

události promítly až o devět let později.  Vedle těchto všestranných kynologických akcí, kde 

byli zastoupeni psovodi se psy civilními i služebními, existovaly národní přebory SNB, které 

se konaly v sedmdesátých a osmdesátých letech.88 

Ke zviditelnění kynologie došlo až ve druhé polovině sedmdesátých let a především 

v letech osmdesátých v souvislosti se znovu začleněním této aktivity pod „brannou a 

vlasteneckou“ organizaci.  Psovodi se psy se účastnili průvodů, chodili předvádět svůj um 

do škol, pomáhali při organizaci a zabezpečovali nejrůznější setkání, např. v libereckém 

okrese Liberecké výstavní trhy. Také organizovali závody („Pohár města Liberce“, „Cena 

frýdlantského výběžku“ nebo „Pohár hradu Grabštejna“) a soutěže určené pro mládež. Tyto 

aktivity byly následně velice oceňovány vedením Okresní organizace Svazarmu. Tím se 

dostala kynologie do povědomí okresním funkcionářům i do vyšších struktur svazu, díky 

čemu byla daleko více finančně podporována. 

V osmdesátých letech byla kynologická zájmová činnost organizována ve třech 

společenských organizacích. V prvé řadě ve Svazarmu, který měl pod svým „patronátem“ 

plemena služební a některá pracovní upotřebitelná v systému národní obrany. Za druhé 

existoval Český a Slovenský svaz chovatelů drobného zvířectva, který zahrnoval tzv. 

společenská plemena a některá pracovní a za třetí Český a Slovenský myslivecký svaz, jenž 

se soustředil na kynologii loveckou a s ní spjatá plemena. V této době mohl psovod se psem 

složit tzv. zkoušky všestranného výcviku, kondiční zkoušky, zkoušky speciálního výcviku a 

také mezinárodní zkoušky, o které byl znovu v polovině osmdesátých let mezi cvičiteli 

zájem (viz obrázek v příloze č. 7). I vzhledem k politické situaci bylo možné se účastnit 

                                                 
87 RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie: Historický vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, 

jakož i kynologie ostatních ozbrojených sborů na území našeho státu. 2010. s. 73. 
88 V letech porevolučních mohli služební psovodi se svými svěřenci předvést své dovednosti v 

celostátní soutěži psovodů se služebními psy Policie ČR „O Putovní pohár policejního prezidenta“ v letech 

1995–2003 a také v rámci policejního mistrovství psovodů se služebními psy pořádané od roku 2004. RULC, 

Jiří. Dějiny služební kynologie: Historický vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, jakož i kynologie 

ostatních ozbrojených sborů na území našeho státu. 2010. s. 80–82. 
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mezinárodních soutěží v konkurenčním prostředí evropských i mimo evropských kynologů. 

Hrušovský v knize Pes a jeho výcvik z roku 1984 již nehovoří pouze o „celospolečenské 

potřebě při mimořádných opatření státu“, ale že v „současném období se sportovní zkoušky 

psů služebních plemen provádějí podle zkušebního řádu, který vstoupil v platnost 1. ledna 

1980“.89 V citaci jsou obsaženy dvě důležité informace – v kynologii začíná resonovat pojem 

„sportovní“, tedy činnost, jež není primárně určena k obraně státu a jeho obyvatel, ale 

k uspokojování náplně volného času občanů, druhou věcí je, že byl schválen novelizovaný 

zkušební řád umožňující tento způsob uvažování umožnit. 

V osmdesátých letech zájem o Svazarm stále rostl. Dle informací z dobového tisku 

z roku 1986 měl svaz více než jeden milion členů zapojených do více než 11 000 základních 

organizací. V libereckém okresu bylo v tomto roce evidováno 83 základních organizací 

s více než 10 000 členy.90 Pro Svazarm, nejen v této dekádě, bylo pro určování nejlepších 

organizací podstatné nejen množství členů, tj. masovost organizace, výsledky členů a 

organizace v každé odbornosti, ale velký důraz byl kladen na počet odpracovaných 

brigádnických hodin. Brigádnické hodiny by se daly považovat za jednotku úspěšného 

fungování každé ZO. V projevech pronesených na okresních a krajských konferencí bylo 

oceňováno i kritizováno každé odvětví zájmu především v rovině plnění sociálně-

politických zájmů. Kynologie na Liberecku patřila, dle archivních zpráv, k nejaktivnějším 

odvětvím patřícím pod Svazarm především díky zapojení mládeže a žen, pořádáním 

okresních přeborů, závodů, zkoušek z výkonu, letních soustředění atd. V polovině 

osmdesátých let se volnočasová aktivita rozšířila i do dalších míst v okrese, i když stále 

Liberci náleželo výsadní postavení z hlediska počtu kynologických klubů i jejich členů. 

V libereckém okrese působily organizace, které se výhradně specializovaly na kynologii. 

Existovaly tři „kynologické kroužky“ při základních organizacích Svazarmu v Habarticích, 

Chrastavě a ve státním podniku Liaz.91 K již zavedeným klubům v Liberci Pavlovicích a 

Vratislavicích přibyl klub v Horním Hanychově. Naopak v pramenech se již nehovoří o 

liberecké Vápence, která zřejmě kvůli sporům mezi členy zanikla před rokem 1985. Ze 

situace kynologických klubů lze vyčíst, že méně početné odbornosti Svazarmu našly své 

příznivce v zalidněnějších oblastech okresu a především ve větších městech – Liberci, 

Frýdlantu v Čechách, Hrádku nad Nisou. Pro volnočasové aktivity tak již v době socialismu 

                                                 
89 HRUŠOVSKÝ, Jozef a kol. Pes a jeho výcvik. 1984. s. 274. 
90 Svazarmu je 35 let. Historie a současnost okresní organizace. Vpřed: orgán OV KSČ a ONV 

v Liberci. 1986, 27 (89), s. 4, 5. 
91 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Informační přehlede pro účastníky okresní konference Svazarmu. 1985. 
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existovaly jakési spádové oblasti, které zajišťovaly občanům rozmanité možnosti vyžití ve 

volných dnech. V osmdesátých letech se rovněž zvýšil zájem veřejnosti o kynologii, kdy se 

počet z 300 nadšenců zvedl na téměř 500. Navýšil se i počet mládežníků a žen v klubech, 

což bylo velice kvitováno z okresního i krajského vedení Svazarmu. Na druhé straně tento 

zájem demonstroval stále nízkou kapacitu klubů a minimální zázemí v menších městech. 

Pamětníci vzpomínají, že ve druhé polovině osmdesátých let byl např. v pavlovickém klubu 

tzv. stop stav, kdy se již noví zájemci o kynologii nepřijímali. Je však zapotřebí dodat, že ne 

všichni členové se pravidelně účastnili výcviku a plnili povinnosti vycházející ze stanov 

klubu. Procento tzv. aktivních členů se rozhodně nerovnalo celkového počtu přihlášených. 

Mezi neaktivní patřili tzv. přátelé klubu, kteří již vzhledem k věku, rodinné nebo zdravotní 

situaci nadále necvičili psa, ale snažili se zůstat v kontaktu s touto skupinou. Avšak 

„neaktivní“ v zásadě zabírali místo pro nově příchozí, kteří měli zájem svého psa naučit 

základním prvkům ovladatelnosti.  

  Situace v kynologických klubech na Liberecku, ke kterým přibyla další organizace 

v Liberci Horním Hanychově, byla různorodá. Ze zprávy ZO Vratislavice z roku 1987 lze 

vyčíst, že vztahy mezi členy byly velice vyostřené a ke zklidnění situace došlo až po návštěvě 

předsedy OV Svazarmu klubu, který vysvětlil sporné body. Klub měl v osmdesátých letech 

členskou základnu čítající kolem 80 členů, z nichž přes polovinu bylo tzv. aktivních 

(účastnili se výcviků, skládali zkoušky, odpracovali brigádnické hodiny).92 Zpráva uvádí 

úspěchy dosažené v práci s mládeží na rozdíl od ZO Frýdlant, kde byla členská základna 

tvořena především dospělými muži. Frýdlant měl oproti Vratislavicím poloviční počet členů 

a pouze pět mládežníků. Předseda klubu Zdeněk Macháček neaktivní mládež vysvětloval 

tím, že mladí psovodi nejsou schopni zvládnout psa po fyzické ani po psychické stránce, 

mají spoustu jiných zájmů a jsou vytíženi ve školách. Tyto argumenty jsou spíše 

ospravedlněním situace, protože ať již ve Vratislavicích nebo Pavlovicích se mládež aktivně 

zapojovala a především byla začleněna do kolektivu klubu, kde jí byla věnována větší 

pozornost než dospělým členům. Obecně lze říci, že se členové kynologických klubů 

pravidelně jednou až třikrát týdně scházeli ke společným organizovaným výcvikům, které 

většinou probíhaly o víkendech. V týdnu se scházely méně početné skupiny, které se 

připravovaly na dílčí zkoušky nebo závody na různé úrovni. Spolupráce s Národními výbory 

se sice od předchozích dekád zlepšila, ale stále probíhala na nízké úrovni. Frýdlantští 

                                                 
92 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Zpráva o činnosti ZO Svazarmu – Kynologický klub Vratislavice nad Nisou. 1987. 
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kynologové si ve zprávě stěžovali, že „funkcionáři národního výboru silně podceňují práci 

ZO v rámci JSBVO a mnohdy dokonce házejí naší ZO klacky pod nohy“.93 Národní výbor po 

dva roky nechtěl pronajmout ZO část pozemku, vytvořit přístupovou cestu, kterou si 

následně členové sami vybudovali, aby na ni NV nechal navést odpad.  

K mapování situace v libereckých kynologických klubech v osmdesátých letech by 

bylo vhodné doplnit poznámku o důvodu jejich vzniku nejen v tomto období. Tradiční klub, 

kde se jeho členská základna etablovala z poválečných „otců zakladatelů“, je v rámci Liberce 

a jeho okolí Kynologický klub Liberec Pavlovice. Při různých všezahrnujících základních 

organizacích Svazarmu, především v tzv. podnikových organizacích, vznikaly kynologické 

„odbočky“, např. Liaz – slévárna Ostašov. Druhá varianta, která se prosazovala 

v sedmdesátých a osmdesátých letech, byla zcela jiného charakteru. Z důvodu špatných 

mezilidských vztahů, sporů o vedení klubu po metody výcviku, se začaly zejména od 

původního pavlovického klubu odštěpovat jednotlivé skupiny. Tímto způsobem byla 

založena liberecká Vápenka, avšak neměla jistotu loajality svých členů. Zanedlouho se opět 

část z nich separovala a připojila se k doposavad málo početnému klubu ve Vratislavicích 

nad Nisou. Tento způsob není charakteristický pouze pro dobu před sametovou revolucí, ale 

i po ní, kdy si členové bývalých svazarmovských klubů začali z vlastních zdrojů vytvářet 

soukromé kynologické areály. Za příklad lze uvést cvičiště ZKO Liberec-Arnema pod 

vedením Ladislava Hůzy, který klub založil v devadesátých letech nebo ZKO Jablonec nad 

Nisou-Lukášov manželů Suskových. 

V osmdesátých letech časopis Pes přítel člověka se zabýval tématy obdobnými, jako 

v předcházejí dekádě. V každém čísle byly zastoupeny úvodníky a články politicko-

výchovné a organizační. Jedním z hlavních přispěvatelů do těchto rubrik a především do 

úvodníků byl Josef Hrušovský, autor knihy Pes a jeho výcvik z roku 1984, z pozice člena 

ÚV Svazarmu. Další tematický celek informoval čtenáře formou reportáží o proběhlých 

nebo připravovaných výstavách, mistrovstvích ve výkonu a dalších soutěžích. Stále byla 

představována nejrůznější plemena, i když jak vyplývá z analýzy jednotlivých ročníků, 

aktuální informace o podobě německého ovčáka nemohly chybět ani v letech osmdesátých. 

Jednalo se o nejpoužívanější služební plemeno, které bylo v průběhu socialismu středem 

zájmu chovatelů i cvičitelů díky jeho pracovnímu upotřebení. Články cílily i na oblast 

mládežnické kynologie, která byla nadále pro celý svazarmovský systém nepostradatelnou 

                                                 
93 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Zpráva o činnosti ZO kynologie Frýdlant. 1985. 
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součástí. Tím více, že doba osmdesátých let by se dala považovat za jakousi éru „revolty“ 

československé mládeže, která se chtěla stále více vymanit ze společenského systému 

řízeného komunistickou stranou, jejíž myšlenky již ve společnosti nerezonovaly. 

Nadále vycházela prohlášení o nutnosti akceschopnosti československých kynologů 

v souladu se závěry sjezdu KSČ i Svazarmu. Cíle svazarmovské kynologie zůstávaly v prvé 

řadě politicko-výchovné, tedy zvyšovat schopnosti branců, zapojovat mládež, nadále 

podporovat branné „poslání“ organizace ve prospěch ozbrojených složek. S tím souvisí i 

další cíl, tzv. kádrová práce, kdy bylo nutné i pomocí časopisu Pes přítel člověka přinášet 

aktuální, nové informace kynologům, aby se hlavně brancům-psovodům zlepšila jejich 

efektivita služby na hranicích s jejich psy. Tyto politicko-výchovné články také 

upozorňovaly na stále hrozící nebezpečí, tentokrát v podobě nasazení zbraní hromadného 

ničení. 

5.6. Kynologie v době „posametové“ 

Svaz pro spolupráci s armádou byl zrušen v červnu 1991 na základě usnesení 

mimořádného celorepublikového sjezdu Svazarmu 24. března 1990. Nástupcem svazu se 

stalo Sdružení technických sportů a činností České republiky, do kterého byl za člena přijat 

i Český kynologický svaz. „Podle Stanov Sdružení technických sportů a činností České 

republiky schválených Národním kongresem dne 15. 12. 1990 je Sdružení sdružením 

samostatných Svazů, organizací a klubů, společností a asociací vytvořené podle §16 odst. 4 

zákona č. 83/90 Sb.“94 Usnesení mimořádného sjezdu Svazarmu konaného v březnu 1990 ve 

Zlíně bralo na vědomí, že Sdružení se stává právním nástupcem Svazarmu, zvolení nového 

předsedy, resp. prezidenta Sdružení, kterým se stal Jiří Kalina, dále souhlasilo 

s prozatímními stanovami i akčním programem a s ukončením činností všech orgánů ÚV 

Svazarmu.95 

Kynologické kluby se tak staly členy Českého kynologického svazu, který byl 

kolektivním členem sdružení. Činnost ukončily jak krajské, tak okresní výbory Svazarmu 

v průběhu roku 1990. V pozdějších letech byly v rámci kynologie ustanoveny krajské 

organizace, které se doposud snaží sjednotit kynologické aktivity a postupy v rámci této 

                                                 
94 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Opatření k ukončení činnosti. Sdružení technických sportů a činnosti České republiky. 

1990. 
95 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Usnesení mimořádného sjezdu Svazu pro spolupráci s armádou konané dne 24. 3. 1990 

ve Zlíně. 1990. 
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územní jednotky. Do rukou základních organizací přešel veškerý hmotný i nehmotný 

majetek. O době devadesátých let nelze hovořit jako o „zlaté éře“, minimálně v liberecké 

kynologii. Toto období lze charakterizovat jako doba úpadku, nestability a vyřizování sporů 

z doby státního socialismu. 

Někteří občané nových možností, které byly spojené s transformací československé 

společnosti od komunisty řízeného režimu k demokracii, využili ne vždy k dobrému účelu. 

Ne jinak tomu bylo i v případě převádění základních organizací Svazarmu pod nástupnické 

organizace. Lze uvést příklad Základní organizace Ještěd, která byla založena v lednu roku 

1990 a dostala povolení k vykonávání hospodářské činnosti spočívající v klempířských a 

stavebních pracích. Tato organizace požádala o své zrušení v září 1991 a svůj „konec“ 

projednávala již v květnu stejného roku. Důvod je zřejmý, finanční prostředky, jež jí byly 

poskytnuty na sportovní činnost a vedlejší hospodářskou činnost, ale staly se počátečním 

kapitálem pro soukromé podnikání v novém systému. Česká státní spořitelna poskytla 

organizaci úvěr ve výši 0,5 mil. Kčs. Tuto kauzu šetřila Policie České republiky, kdy 

revidovala hospodaření této organizace, při němž zjistila řadu finančních nesrovnalostí.96 

Po roce 1990 se vedle mistrovství republiky v Národním zkušební řádu začalo 

pořádat i mistrovství republiky v IPO, klubová mistrovství německého ovčáka nebo 

mistrovství Českého kynologického svazu. Po roce 1990 se kynologie zařadila do Svazu 

branně-technických sportů České republiky, kde však nesetrvala dlouho. Novodobá historie 

kynologie se začala psát 5. prosince 1992 založením Českomoravské kynologické unie, která 

se stala zastřešujícím orgánem české kynologie. Zakládajícími členy se stal Český 

kynologický svaz, Českomoravský kynologický svaz, Český svaz chovatelů, 

Českomoravská myslivecká jednota, Moravskoslezský kynologický svaz, Svaz Česko-

moravsko-slezských záchranných brigád kynologů a Sdružení kynologických klubů. ČMKU 

muselo v prvé řadě sjednotit předpisy související s chovem psů a dostát podmínek, aby se 

mohlo stát řádným členem FCI, protože rozpadem socialistického Československa a 

následně i rozdělením na dva suverénní státy, Českou a Slovenskou republiku, pozbyla 

dřívějšího členství. Dějinné události, jakým dozajista rozpad a vznik států je, ovlivní veškeré 

aktivity jeho občanů i dosavadní, byť omezenou, mezinárodní spolupráci, kterou se v případě 

ČMKU podařilo znovu navázat až v roce 1997. Zastřešující organizace garantuje kynologům 

všech odborností hájit jejich zájmy před exekutivními orgány, orgány státní správy a 

                                                 
96 Státní okresní archiv v Liberci. Nezpracovaný fond o libereckém okresním výboru Svazu pro 

spolupráci s armádou. Žádost o ukončení činnosti ZO Svazarmu Ještěd ZO 211, Úvěrová smlouva. 1990. 
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samosprávy, vydává průkazy původu psů a vede plemenné knihy, provádí kontrolu chovů, 

zabezpečuje zkoušky a školení rozhodčích exteriéru a především je výhradním zástupcem 

České republiky v mezinárodní organizaci FCI.97 

Druhou významnou organizací z hlediska sportovní kynologie je Český kynologický 

svaz98 založený 4. července 1990 jako dobrovolný zájmový spolek. ČKS je členem Sdružení 

sportovních svazů ČR a členem ČMKU. Svaz si ve svých stanovách klade za úkol 

organizovat kynologickou činnost a to zejména v oblasti sportovního výcviku a chovu psů, 

jejich organizování, financování, hospodaření, evidenci a propagaci kynologického sportu 

na veřejnosti. Základním stavebním kamenem svazu jsou Základní kynologické organizace99 

(ZKO), jejichž prostřednictvím svaz přijímá nové členy. Podle občanského zákoníků 

platného od 1. ledna 2014 svaz zřizuje ZKO jako své pobočné spolky. Jakýmsi mezistupněm 

jsou krajské organizace zřízené na území kraje, jsou-li zde evidovány alespoň 3 ZKO.100 

Závěrem k historickému vývoji civilní či sportovní kynologie nejen na Liberecku, 

ale i v rámci Československa, bych ráda uvedla, že i přes popisované historické milníky a 

vzpomenuté osobnosti kynologie, by sportovní kynologie nebyla minimálně natolik 

zajímavým fenoménem bez jejích aktérů, „pejskařů“, chceme-li „obyčejných lidí“. Politické 

systémy se mohou měnit, ale lidé zůstávají a dokáží se přizpůsobit a pružně reagovat na nové 

poměry. Dokladem toho může být obrázek č. 8 v příloze, kde vedení klubu využilo 

„svazarmovských“ diplomů k ocenění místních kynologů a příliš si s odchodem starého a 

příchodem nového systému nedělalo vrásky, jednoduše přeškrtlo nápis Svazarm a 

pokračovalo se dál. Domnívám se, že je to poměrně výstižné sdělení; lidé se neustále 

přizpůsobují různých vládnoucím systémům, především však musí svůj život žít dál. Proč 

tedy tisknout nové diplomy, když smysl zůstává stejný – spojit svůj volný čas s výcvikem 

psa a setkat se s přáteli podobného ražení.  

                                                 
97 Stanovy Českomoravské kynologické unie. Českomoravská kynologická unie [online]. 28. 3. 2015 

[cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.cmku.cz/cz/odborne-materialy-122. 
98 Orgány svazu jsou sjezd svazu (nejvyšší orgán, jež se schází nejméně jednou za 5 let), plénum, 

předsednictvo s 5 letým funkčním obdobím a revizní komise svazu. Český kynologický svaz [online]. 14. 1. 

2015 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/. 
99 Nejvyšším orgánem ZKO je členská schůze konaná alespoň jednou ročně, minimálně 3členný 

výbor, který je statutárním orgánem a revizní komise nebo revizor ZKO. ZKO může vzniknout má-li alespoň 

10 ustavujících členů. Stanovy ČKS. Český kynologický svaz [online]. 14. 1. 2015 [cit. 2016-10-09]. Dostupné 

z: http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/. 
100 Český kynologický svaz [online]. 14. 1. 2015 [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: 

http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/. 
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6. Kynologie z perspektivy pamětníků 

Kapitola vznikla na základě rozhovorů vedených s pamětníky, zakladateli kynologie, 

aktéry spoluvytvářejícími sport v jednotlivých dekádách. Zahrnuty jsou i archivní prameny, 

např. v podobě soudobých tematických periodik k přiblížení rozdílů či podobností mezi 

vnímáním doby pamětníky a oficiální rétorikou.  

Obecně lze říci, že na „svazarmovskou“ éru vzpomínají narátoři až s jistou nostalgií. 

Vyzdvihují funkčnost celého systému, dobré zázemí a finanční zajištění. To vše pohledem 

současným, kdy mnozí z nich již nejsou aktivními ve sportu, ale zajímají se o něj pasivně. 

Porovnávají, co a jak fungovalo před rokem 1989. Vzpomínají především na to, co bylo 

v této době lepší, a kritizují současné směřování sportu. Je nutné dodat, že starší narátoři 

nejsou schopni rozlišit jednotlivá období své činnosti. Vzpomínky se jim slévají do jednoho 

celku, ze kterého vybírají důležité momenty pro ně samé. Tento jev souvisí se selektivností 

lidské paměti. Probíhá vytěsňování negativních prožitků člověka pro zachování jeho 

duševního zdraví. Procesem dochází k „duševní hygieně“, aby byl jedinec schopný po 

prožitých traumatech např. z dětství, války apod. žít s vlastní minulostí. Ani v této práci není 

výjimkou, že narátoři vzpomínají na období svého dětství a mládí v lepším světle oproti 

současné době, kterou hodnotí s jistým despektem. Narátoři, kteří se účastnili kynologické 

aktivity v době Svazarmu v pozici mládežníka, sice rovněž vyzdvihují přednosti a příjemné 

vzpomínky, ale zároveň si uvědomují současné výhody i nevýhody kynologie a její posun. 

Všechny generace oslovených kynologů si pamatují na osobnosti, které je buď ke sportu 

přivedly, nebo jim byly nápomocny s výcvikem psa. Mezi tyto osobnosti lze zařadit 

Ladislava Kovalčíka, jabloneckého kynologa, který se činnosti věnoval od čtyřicátých let. 

Byl aktivním po celou dobu socialismu a věnoval se vedení mládežníků na Jablonecku. Patřil 

mezi přispěvatele kynologického času Pes přítel člověka. Mezi další persony, které ovlivnily 

liberecké kynology, patřila např. Laděna Jonášová, která v kynologii působila od padesátých 

let. Vedla výcviky v kynologickém klubu Liberci-Pavlovicích, kde je na ni dodnes 

vzpomínáno jako na svéráznou ženu, která se nad nikým a ničím nenechala vyvést z míry a 

svoje názory formulovala vždy jasně s energií sobě vlastní. Věnovala se mládeži a její velkou 

zásluhou v době Svazarmu byl výcvik tzv. malých plemen. Pro jejich majitele to byla jediná 

možnost v Liberci a širším okolí, jak své psy naučit nějaké činnosti. Narátoři, kteří byli ve 

věku mládežníků před rokem 1989, velice rádi vzpomínají na svou vedoucí, která byla také 

jednou z oslovených narátorek, Evu Novákovou. Zasloužila se o rozvoj mládežnické 

kynologie minimálně v klubu Liberec-Pavlovice. Dokázala nadchnout a udržet u této 
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činnosti řadu mladých lidí, kteří se stali významnými postavami soudobé kynologie. 

Věnovala jim svůj volný čas pravděpodobně i na úkor osobních výsledků, spolupořádala 

výcvikové tábory, doprovázela mladé kynology na závody, připravovala na zkoušky atd. To 

jsou jen někteří z řady vzpomínaných kynologů. Lze však říci, že narátoři vzpomínají na své 

výcvikáře, figuranty a rozhodčí, kolektiv, samotné závody, na kterých byli sami úspěšní 

nebo je mají spojené s příjemnými zážitky. Z tohoto výčtu vzpomínek je zřejmé, že 

kynologie, ostatně jako většina aktivit, je tvořena lidmi. Lidmi, kteří ji věnovali více úsilí, 

volného času, mnohdy i finančních prostředků, aby vytvořili fungující kolektiv nejen za 

účelem samotného výcviku psa, ale i z důvodu společenského vyžití, příjemného prostředí 

pro mezilidskou komunikaci. „Masová“ kynologie nebyla a doposud není pouze sportovní 

aktivitou, do které se zapojí člověk i zvíře, ale je pro mnohé příležitostí být mezi lidmi, kteří 

sdílí stejný zájem. S prosazovanou ideologií ze strany Svazarmu se „obyčejní lidé“ bytostně 

neztotožňovali, ale brali ji za daný stav, který je nutné respektovat, chtějí-li dosáhnout 

sportovních výsledků nebo se věnovat např. mládežnické sekci. Nelze říci, že by se 

kynologové v nějakém větším počtu identifikovali se samotnou myšlenkou Svazarmu, tj. 

brannou výchovou napomoci chránit socialistický stát. Domnívám se, že této ideje bylo spíše 

využíváno k prosazování praktických věcí před vyššími funkcionáři. Do jisté míry byly 

kynologické aktivity schovány pod rouškou líbivých hesel v duchu komunistické 

propagandy. 

„Na stránkách časopisu je třeba hovořit o organisačních otázkách práce v klubech, 

zejména bojovat za 100 % příspěvkovou morálku, za dodržování svazarmovské kázně a 

disciplíny.“101 

Na druhé straně dnes kynologové kvitují morálku a řád, který panoval na cvičištích 

v době před rokem 1989. Systém však neumožňoval svobodné rozhodování, individualismus 

ani horlivou iniciativu. V rámci výcvikových sobot a nedělí byla jasně stanovená pravidla, 

např. doba příchodu na cvičiště. Jestliže byla psovodem porušována pravidelně, nebylo mu 

následně dovoleno účastnit se výcviku. Dále se prováděla před samotným výcvikem kontrola 

pomůcek, kdy opět po opakovaných absencích vznikly psovodovi nepříjemnosti v podobě 

menšího disciplinárního řízení. Pamětníci to vše vyzdvihují a srovnávají s dnešní dobou, kdy 

panuje dle jejich mínění nedisciplinovanost a nedochvilnost. V podstatě se domnívají, že na 

cvičištích v rámci hromadného výcviku nejsou dodržována pravidla, a to zhoršuje kvalitu 

výcviku. Tehdejší velká organizovanost přinášela řád do každé sféry kynologické aktivity, 

                                                 
101 Na cestu novému časopisu. Kynologie: časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1956, 1 (1), s. 3. 
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dle mínění pamětníků. Je otázkou, zda je to pouze současný pohled, který se tímto vymezuje 

vůči současné společnosti, ve které nejsou rigidně stanovována pravidla a je na jejích 

členech, co je pro ně akceptovatelné, jakou část svého svobodného jednání chtějí dát na úkor 

kolektivu a norem. Společnosti, ve které se starší lidé vychováváni socialistickým systémem 

mnohdy přestávají orientovat a svůj nesouhlas nebo zmatení dávají najevo i např. kritikou 

současného směřování aktivity, kterou se zabývali ve svém mládí a aktivním věku. 

Nerozumí individualistickému pojetí světa, které se přirozeně promítá i do sportovní 

kynologie. Vytratila se pro ně kolektivnost, sdílení „know-how“, vzájemná podpora a ochota 

pomoci.  

„Dřív kynologie byla o tom, že když se odcvičilo, tak se ti pejskaři sešli, stavili se 

v hospodě, dali jsme pivo, pokecali jsme, rozebrali jsme co je blbě, jak by se to mohlo udělat 

jinak. Dneska se každý rozprchne domů. Je to v lidech, každý dnes odcvičí a než se otočí, tak 

odejdou.“102 

Domnívám se, že se sportu věnovali a věnují lidé, kteří jsou sice rádi členy určitého 

kolektivu, se kterým je spojuje společná záliba, v tomto případě zájem o psa, ale na druhé 

straně jsou velkými individualisty, kteří se při výkonu spoléhají především sami na sebe a 

na svého psího partnera. Nechtějí řešit problémy v kolektivu, nenadálé situace vzniklé 

mezilidskými vztahy nebo selhání jednotlivců. Veškerou odpovědnost nesou sami za sebe a 

za svého psího partnera. S tím možná souvisí i budoucnost sportovní kynologie. Sport bude 

stále atraktivní pro „sólové hráče“, kteří se nechtějí dohadovat v týmu, který pes poběží první 

nebo který má lepší předpoklady pro onu disciplínu. Zároveň bude přitahovat lidi, kteří se 

rádi podělí o zkušenosti, vyposlechnou si historky z „pejskařského světa“, ale současně 

potřebují osobní prostor a klid nejen pro trénink svého svěřence. 

I když jsem v celé práci využila poznatky z pořízených rozhovorů s aktéry 

kynologického života, v rámci jejich analýzy jsem rozpoznala tematické okruhy, které se pro 

většinu narátorů staly v průběhu života významnými. Z velkého množství námětů jsem si 

vybrala čtyři, z mého pohledu překvapivé, diskutabilní či zajímavé z hlediska studovaných 

oborů – antropologie a orální historie. Bylo možné zabývat se rodinným zázemím narátorů 

a jejich prvotním impulsem k lásce ke zvířatům, skloubením pracovního nebo studentského 

života s kynologickým, nebo se věnovat lince samotného výcviku a péče o psa, která se 

v průběhu sledovaného období velice výrazným způsobem změnila. Ke zpracování druhé 

                                                 
102 Rozhovor s Ladislavem Hůzou. Vedla Irena Cejpová, 24. 10. 2015. 
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části kapitoly věnující se kynologii z perspektivy pamětníků jsem zvolila téma žen ve 

Svazarmu a kynologii, kdy jedním z důvodů byla politika komunistické strany týkající se 

zapojení žen do společenského života prosazovaná a připomínaná ve svazarmovských 

časopisech a také osobní pohnutky, kdy jsem byla značně překvapena z postojů mužské části 

kynologů k této problematice. Druhé téma mládeže v kynologii jsem vyzvedla s ohledem na 

strukturu narátorů, kdy několik z nich patřilo do generace „svazarmovské mládeže“ 

sedmdesátých a osmdesátých let a jsou dnes důležitými osobnostmi sportu. Finanční 

náročnost slouží za příklad toho, jak se československá společnost změnila v hodnotách a 

postojích, na které momenty socialistického zřízení vzpomíná s povděkem a kterých si cení 

v současné době. Poslední podkapitolu jsem zařadila z toho důvodu, že i když jsem ve 

většině práce psala o oficiálních stanoviscích, úkolech a jejich uskutečňování, o problémech 

kynologie za státního socialismu, malé velké historii jednoho specifického sportovního 

odvětví, stále jsou to především „obyčejní lidé“, kteří ji tvořili a prožívali a přínos sportu pro 

ně samé je neopomenutelnou součástí orálně-historické práce.  

6.1. Ženy ve Svazarmu a kynologii 

Téma žen ve sportu dalece přesahuje možnosti této práce. Spíše než o stěžejní část 

práce se jedná o jakousi sondu k dalšímu bádání o Svazarmu i kynologii. Námět žen 

v kynologii, resp. ve Svazarmu, je zařazený z toho důvodu, že ho sami narátoři z řad mužů 

zmiňovali. Dalším motivem je množství archivních pramenů z fondu Svazarmu i článků ve 

Svazarmovci, jež se tématikou zabývají. 

Magazíny z produkce svazarmovského vydavatelství v souvislosti s prosazovanou 

politikou vztahující se k zapojení žen do pracovního a společenského života upozorňovaly 

od svého počátku na úspěchy žen nejen v kynologii, ale i v dalších svazarmovských 

disciplínách. Zdary žen byly využívány k připomenutí, že v socialistické společnosti mají 

své místo, jsou podporovány a je jim nejen ve sdělovacích prostředcích věnována patřičná 

pozornost. Za příklad se dá uvést článek „První žena rozhodčím pro výkon psů služebních 

plemen“ z roku 1953. Zdena Neugebauerová se stala nejen první ženskou rozhodčí 

v padesátých letech, ale také se v roce 1951 účastnila celostátního závodu služebních 

plemen. Významným osobním úspěchem této psovodky se výcviková komise příliš 

nezabývala, ale její příklad byl využit tehdejší propagandou. Článek se snaží domněle zvýšit 

důležitost této události i ve vztahu k jiným kynologickým aktivitám, které nebyly v hledáčku 

Svazarmu, respektive komunisty řízeného systému. Ženy byly rozhodčími pro exteriér, na 

tom článek neshledává závad, ale ani tato činnost nijak významně neovlivňuje ochranu 
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státních hranic a brannost občanů. Na druhé straně žena v „mužském“ odvětví slouží za 

pozitivní vzor – ženská populace se může zapojit a být prospěšná socialistické věci. Obránce 

vlasti přinesl o několik let později rovněž „zajímavost“ o ženách v tomto odvětví. V ČSR 

existovala pouze dvě družstva žen věnující se kynologické činnosti, obě v okrese Liberec – 

v městech Hrádku nad Nisou a v Turnově.103 Počty žen v kynologii v padesátých a 

šedesátých letech zajisté zůstaly za očekáváním propagandistů, kteří plánovali zastoupení 

žen v každé odbornosti Svazarmu.  

Těmito slovy začíná článek věnovaný ženám ve Svazarmu z prvního čísla 

Svazarmovce z roku 1968: „Ve sportovních disciplínách Svazarmu není žen nadbytek. 

Naopak. S výjimkou střelectví a masově branných závodů je v ostatních sportech žen jako 

šafránu…Jejich pozice není vždycky lehká. Mají to – bohužel – těžší než muži i proto, že jsou 

ženy.“104 I z toho důvodu byly úspěchy žen v každém odvětví svazarmovské činnosti 

připomínány. „Slabší pohlaví s hlavním životním posláním péčí o rodinu“, stereotypním 

vnímáním řečeno, se muselo nejen v kynologickém sportu prosadit. Citace z článku „Proč 

více žen?“ vystihuje jak význam kynologie pro ženy, tak jisté stereotypní představy o jejich 

myšlení. „Domnívám se, že právě tento sport je pro ženy jako stvořen. Vždyť jde o výchovu, 

se kterou se v rodinném životě téměř každá žena setká a vlohy k tomu jsou jí už od pradávna 

dané. Také citový vztah mezi psem a ženou psovodem bývá lepší, řekla bych přátelštější“.105 

Kynologie byla v době před rokem 1989 spíše mužskou záležitostí. Jestliže rodina chtěla mít 

vycvičeného, poslušného psa, bylo častým jevem, že se role „pána“ zvířete stal muž. Pouze 

ve výjimečných případech převzala aktivitu žena. 

Ženy v socialistické kynologii neměly jednoduché prosadit se v mužské společnosti 

i kvůli celkovému charakteru sportu – branné výchově a připravenosti záloh pro případ 

konfliktu. Muži-psovodi do svého kolektivu ženy přijímali, ale i z výpovědí některých 

narátorů je patrná skepse vůči „psovodkám“ jak v době před rokem 1989, tak v současné 

kynologii. Muži se domnívají, že ženy nedokážou být ve výcviku zvířete důsledné, nevedou 

ho „pevnou rukou“, neukážou mu „kdo je tady pán“ a ani jejich tělesná konstituce 

neodpovídá představě silového vedení psa. Domnívají se, že nejsou schopné svým přístupem 

dosáhnout vysoké úrovně cvičenosti psa jako muži, a to se dle jejich mínění odráží v tom, 

že se na výběrových soutěží nebo mistrovstvích neumisťují na stupních vítězů. Tento 

                                                 
103 Kynologické zajímavosti: První družstvo žen v ČSR. Obránce vlasti. 1954, 2 (1), s. 7. 
104 Ženy – sportovkyně Svazarmu. Svazarmovec: Orgán ČÚV Svazarmu. 1968, 3 (1), s. 4‒6. 
105 Proč více žen? Kynologie: časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1961, 5 (6), s. 100. 
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argument bych vyvrátila tím, že v roce 2016 v Mistrovství republiky ČR IPO se v první 

desítce, kde jsou mezi výkony minimální bodové rozestupy, umístily čtyři ženy. Dále 

v republikovém porovnání německých ovčáků se rovněž čtyři ženy umístily v „top 10“ a 

jedna z nich skončila na bronzové příčce.  

O svůj názor k významu a postavení žen v kynologii se podělila jedna z velice 

úspěšných žen ve sportovní kynologii, která se sportu věnuje od svého dětství a zařadila tuto 

aktivitu významným způsobem i do svého profesního života: „Dneska se vůbec umožňuje 

ženám, aby se více realizovaly. Ženským nebyly ty koníčky moc tolerovaný tenkrát. Ženy 

měly asi i v hlavě model, že by měly doma dělat to zázemí, starat se o ty děti a nemohly si 

odskočit od plotny se psem udělat zkoušku… Ani v ostatních odvětvích si myslím, že se 

nemohly moc prosadit, protože si nemohly nárokovat svůj volný čas pro sebe. Chlapi mívají 

volnější ruce a silnější ego, že prostě to musí rodina ustát, že je neustále pryč. Takže obětovat 

všechno, aby měl výsledky, ti chlapi dokážou snáz, takže ty nejvyšší mety jsou jim blíž. 

Myslím si, že ženy mají pocit, že obětovat všechno, aby byly chvíli „na bedně“, že je pro 

život málo.“106 

Z pozice ženy-psovodky usuzuji, že rozhodně nejde generalizovat přístup žen ke 

kynologii. V používaných metodách výcviku se odráží povaha každého člověka a nezáleží, 

zda se jedná o muže či ženu. Vyzdvihla bych, opět pouze ze svého subjektivního pohledu, 

že ženy jsou opravdu ve větším procentu ke psu přátelštější, nesnaží se s ním ve výcviku 

bojovat, ale hledají cestu k vzájemnému pochopení, čímž se vztah tandemu prohlubuje. Ženy 

byly v předešlých letech spíše „tolerovány“ a jejich snahy nebyly vždy vnímány s respektem. 

Po roce 1989 došlo k jisté „feminizaci“ kynologie. To vysvětlují narátoři tím, že ženy mají 

v porevoluční době daleko více volného času než muži a že je často na nich, aby „domácího 

mazlíčka“ vychovaly. Mužům přisuzují úlohu živitele rodiny, který s liberalizací, 

kapitalismem a větší konkurencí na pracovním trhu přišel o část svého volného času právě 

na úkor blahobytu rodiny. S touto generalizací se rozhodně nedá souhlasit. Naopak, volného 

času pozbyla většina obyvatelstva, tedy i ženy, protože se změnou společenského systému 

přišly i významné změny hospodářského a ekonomického charakteru a mnohdy jeden plat 

na výdaje rodiny je nedostačující. Zároveň se ženy více zapojují do nejrůznějších pracovních 

pozic, kde mnohdy zastávají vedoucí úlohu. Je zapotřebí znovu zopakovat, že generalizování 

na ženskou kynologii z tohoto pohledu není možné.  

                                                 
106 Rozhovor s Elenou Suskovou. Vedla Irena Cejpová, 24. 6. 2016. 
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6.2. Mládež v kynologii 

Mládeži v kynologii byla věnována pozornost v tematických časopisech především 

od sedmdesátých let se snahou komunistické strany zapojit a zatraktivnit myšlenky 

socialismu a komunismu mladým lidem i prostřednictvím volnočasových aktivit. Články 

byly v některých případech velice kritické. Výtky byly směřované k nedostačujícím 

finančním prostředkům na nákup pomůcek pro výcvik, vysokým počátečním nákladům 

koupě psa s rodokmenem (tzv. „papírového psa“) nebo k malému zájmu dospělých kynologů 

učit začínajícího mládežníka. Jedná se např. o články „Mládí na cvičišti“107, „Úloha 

šlužobnej kynológie vo výchove mládeže“108 nebo „Brannost kynologické mládeže“109. 

Na brannou výchovu mládeže v oblasti kynologie byl kladen velký důraz zvlášť 

v sedmdesátých a osmdesátých letech. Branný víceboj kynologů, tzv. BVK, byl vcelku 

oblíbenou aktivitou mladých kynologů, která se shodovala s myšlenkou socialistické 

výchovy mládeže. BVK umožňoval, aby mladý člověk trávil mnoho času nejen samotným 

všestranným výcvikem psa, ale i se společně mohli účastnit fyzické přípravy pro víceboj. 

Vedení Svazarmu a kynologické sekce se snažilo nabídnout mladým lidem všestrannou 

komplexní aktivitu, aby nedocházelo k tříštění pozornosti do několika zájmů. BVK měl 

systém celoročních tréninků, na kterých byli mladí lidé připravováni po fyzické stránce i 

v jednotlivých disciplínách skládající se z branných prvků, tj. střelby, hodu „granátem“ nebo 

plazení. BVK nebyla aktivita pouze pro mladé, měla svou podobu i pro dospělé kynology 

(pro ilustraci viz obrázek č. 9, diplom z branného víceboje mládežníků). V současné době se 

na některých cvičištích znovu organizuje branný víceboj kynologů a je zapotřebí dodat, že 

aktivita vychází právě od bývalých závodníků v mládežnických kategoriích., kteří na ni více 

než nostalgicky vzpomínají. BVK již neplní funkci fyzické přípravy mládeže, ale snaží se o 

spojení dvou složek – běhu se psem (canicross) s dovednostmi technicko-sportovního 

charakteru pro všechny věkové kategorie. 

Jablonecký i liberecký okres byly v oblasti kynologie velice aktivní, i když jejich 

členové nebyli v prvních dekádách tzv. politicky viděni. Od znovuobnovení kynologie 

v těchto okresech se věnoval čas mládeži, byla připravována od roku 1954 nejen na zkoušky 

z všestranného výkonu, ale pořádaly se pro ni klubové, okresní a krajské soutěže. Účastnili 

se „kynologové-pionýři“ z Liberce, Jablonce nad Nisou, Hrádku nad Nisou nebo Děčína. 

                                                 
107 Mládí na cvičišti. Pes přítel člověka. 1975, 20 (9), s. 3. 
108 Úloha šlužobnej kynológie vo výchove mládeže. Pes přítel člověka. 1975, 20 (10), s. 3. 
109 Brannost kynologické mládeže. Pes přítel člověka. 1985, 30 (4), s. 1.  
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V článcích „Na shledanou při soubojích“ a „Jablonec čeká i na tebe“ časopisu Kynologie 

informuje zasloužilý kynolog, spoluzakladatel této aktivity v jabloneckém okrese, Ladislav 

Kovalčík o snaze připravit první celostátní přebor mládeže v Jablonci nad Nisou v červenci 

roku 1965. Každý kraj mohl na celostátní akci vyslat 10 mládežníků do 18 let. Soutěži 

předcházelo šestidenní soustředění v Jablonci nad Nisou, kde byl pro účastníky i jejich 

doprovod připraven bohatý program v podobě návštěvy zoologické zahrady v Liberci, 

jabloneckých závodů vyrábějících bižuterii atd.110 Na konci čtyřicátých a v průběhu 

padesátých let byl kladen důraz v rámci Svazarmu na brannou připravenost mužů i v podobě 

kynologické aktivity. V šedesátých letech lze zaznamenat změnu této politiky; muži se 

připravovali v různých odbornostech, systém byl zavedený, ale bylo zapotřebí k obraně 

socialistického státu připravit další vrstvy obyvatelstva – ženy a mládež, z nichž by se 

etablovala další případná „vojenská síla“. Od samotné základní obrany státu se tedy 

přistoupilo k výchově/výcviku všech věkových i sociálních skupin obyvatelstva. Tento trend 

začal v průběhu šedesátých let a byl nadále uplatňován v letech sedmdesátých a 

osmdesátých, kdy bylo zapotřebí v souvislosti s politikou komunistické strany především 

mládež zapojovat do veškerých možných aktivit i z důvodu předejití případných 

nežádoucích a ze strany vedení státu nepodporovaných aktivit. 

I když byl ze strany vedení Svazarmu tlak na politicko-výchovnou agitaci ve všech 

jeho základních organizacích, lidé to z velké většiny brali za nutné, ale nijak důležité a 

významné. Ostatně slyšeli to na více místech či institucích a tudíž efekt, jak se lze domnívat 

z provedeného výzkumu, byl minimální. Druhá stránka věci spočívá ve zlehčování významu 

těchto politicko-výchovných proslovů. Kritického posouzení podávaných informací nejsou 

ani v dnešní době různorodých informačních zdrojů schopni všichni posluchači, jak tomu 

tedy bylo v době, kdy byl tisk, rozhlas i televize pod značným vlivem komunistické strany a 

pouze malé procento občanů mělo přístup např. k zahraničním zdrojům. Mládež se musela 

účastnit výchovně-politických akcí také, jeden z pamětníků na tyto momenty vzpomíná: 

„Na členských schůzích byl tzv. zpravodaj, který na začátku členské schůze četl různé 

zprávy, které za tu dobu uběhly, takovou tu politickou čtvrthodinku, kde se jako informovalo, 

to bylo poplatný době, ale dalo se to vydržet.“111  

Současná mládežnická sportovní kynologie se velice liší od té před rokem 1989. 

Mládež za socialismu jednak měla velice omezený výběr v plemenech psů, protože jak již 

                                                 
110 Na shledanou při soubojích. Kynologie – časopis pro chov a výcvik psů. 1965, 10 (1), s. 3‒5. 
111 Rozhovor s Jiřím Kolářem. Vedla Irena Cejpová, 15. 10. 2016. 
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bylo akcentováno, prosazovala se plemena sportovní. Výcvikové metody často vyžadovaly 

nejen fyzickou zdatnost mladého člověka, ale i psychickou. V mládežnické kategorii 

působily desítky psovodů v libereckém i jabloneckém okrese. Tvořili určitou komunitu, 

která se scházela na závodech a při výcvikových akcích. Tím si vytvořili kontakty, dobré 

vztahy mezi svými vrstevníky, z nichž některé vydržely do dnešní doby a tvoří základ života 

současné kynologické generace. Dnešní juniorská kynologie má paradoxně daleko horší 

podmínky. Děti jsou na cvičištích spíše v pozici „osamělých jezdců“, pohybují se z velké 

většiny mezi dospělými a přicházejí do kontaktu s lidmi ve stejném věku minimálně. Tím 

nevzniká soutěžní prostředí, které by je motivovalo k lepším výkonům. Tato soutěživost a 

konkurenční prostředí mezi skupinou bylo pro mnohé důležitým faktorem na cestě za 

výsledky nejen v oblasti kynologie. Výsledky dospělých kynologů mohou být sice do jisté 

míry inspirující, ale nepodnítí takový zájem dítěte. Sportovní kynologie je pro mladého 

člověka poměrně neatraktivním sportovním odvětvím, protože zde není vidina rychlého a 

snadno dosažitelného úspěchu např. oproti agility, dogfrisbee, canicrossu. Vycvičení psa pro 

sportovní kynologii trvá zhruba tři roky a výsledek není zaručený. Mezinárodní porovnání 

výkonu není možné, protože neprobíhá např. mistrovství světa v mládežnické kategorii, 

mladý člověk může dosáhnout „pouze“ na mistrovství republikové. I to je pro některé 

demotivující na rozdíl např. od zmíněných agilit, kde se dítě může měřit s mezinárodní 

konkurencí. Výhodou současné mládežnické kynologie je bezesporu výběr v plemenech. 

Nemusí se omezovat pouze na pracovní plemena, ale vybrat si z nesčetného množství. 

Limitem není ani původ psa. Před rokem 1989 byli preferováni psi s průkazem původu.  

S otázkou mládežnické kynologie souvisí také názor narátorů na budoucí směřování 

kynologie. Domnívají se, že sportovní kynologie bude mít stále své příznivce mezi chovateli 

pracovních plemen, u kterých se sleduje také pracovní upotřebitelnost a vlohy k jednotlivým 

využitím v různých oborech. Dále se sportovní kynologie bude využívat k mezinárodnímu 

porovnání chovů především pracovních plemen, tj. mezinárodní mistrovství německého 

ovčáka, rotvajlera, velkého knírače atd. Zároveň bude stále přitahovat kynology, kteří jsou 

zvyklí pracovat individuálně. Přes častou spolupráci více psovodů v určitém týmu, stále 

platí, že psovod se svým psem jsou na cvičišti sami a spoléhají se jeden na druhého. 

Výsledky jsou tak ovlivněny pouze jejich pílí, houževnatostí, počtem tréninkových hodin 

atd. Naproti tomu zřejmě člověk, který se vzhlédne např. ve flyballu, kde je základem 

týmovost ve všech směrech (lidí i psů), by pravděpodobně vykonával i jiný kolektivní sport. 

Sportovní kynologové nejsou homogenní skupinou v tom smyslu, že jsou rozdílné motivy 
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lidí k vykonávání této činnosti, je zde poměrně široké spektrum aktivit – od ryze služební 

kynologie, přes kombinaci sportovně-pracovní, po čistě sportovní kynologii.  

6.3. Finanční náročnost kynologického sportu 

Častým tématem během rozhovorů byla současná finanční náročnost kynologického 

sportu. Dobu státního socialismu narátoři oceňují právě pro finanční podporu jejich aktivity. 

Bylo jim propláceno startovné na závodech a soutěžích, často byla hrazená i doprava a při 

účasti na krajském nebo republikovém závodu i poměrná část mzdy nebo stravné. 

„Tak ovlivňoval to významně (pozn. Svazarm), protože ti co měli třeba zkoušku z výkonu, 

tak byli osvobozeni od daně ze psu, takže neplatili žádné poplatky a měli možnost odebírat, 

což bylo úžasný, protože každé úterý a pátek se vydávalo na jatkách maso, takže bylo čím 

krmit, protože v té době žádný granule nebyly…Stačila základní „zmka“ (pozn. Zkouška 

základního minima) a už jste měli nárok na osvobození. Takže to lidi motivovalo, aby ty 

zkoušky skládali. Mělo to taky nevýhodu, že jo. Vlastně vám mohli kdykoliv odebrat psa. … 

(Pozn. Svazarm) Podporoval, protože jednak když jste se zúčastňovala těch závodů, ať už to 

byly okresní přebory, krajský přebory, natož ty vyšší přebory, jednak jste neplatili žádný 

účastnický poplatky, to za prvé, za druhý hradili cestu, figuranty… Takže z tohohle pohledu 

to bylo prostě úžasný. A rád na to vzpomínám na tu dobu, protože nemuseli jste se o to starat 

a byl to vlastně sport, nechci říct chudejch, kde nevyžadoval nějaký dobrý ekonomický 

podmínky.“112 

Jak bylo předesláno v úvodní kapitole věnující se aktérské perspektivě, spíše 

pozitivní vnímání socialistického systému pramenilo z jistého finančního zázemí a výhod 

plynoucích z aktivního přístupu ke kynologické činnosti. V případě, že psovod složil se svým 

psem zkoušku z výkonu alespoň základního stupně, byl zapsán na seznam Ministerstva 

vnitra, že je jeho pes připraven pro případnou službu v ozbrojených složkách a tím mu vznikl 

nárok na možnost odebrat každý týden dávku krmení. Psovodi si chodili pro tzv. jateční 

maso za minimální cenu. Byl to benefit, který narátoři velice vyzdvihují, protože v době 

socialismu neexistoval jiný typ krmení psa na rozdíl od současné doby, kdy trh nabízí různé 

varianty co do typu, kvality i ceny krmiva. Dalším benefitem bylo osvobození od městského 

poplatku z vlastnictví psa, dotované náklady na závody atd. 

V současné době majitelé psů těchto výhod nepobírají. Městské poplatky, členské 

příspěvky klubu, krmení psa, startovné na závodech a související finanční vydání s účastí 

                                                 
112 Rozhovor s Ladislavem Machem. Vedla Irena Cejpová, 20. 6. 2016. 
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jsou jen některé nutné výdaje, které kynolog musí vynaložit. Další peněžní náklady se 

vztahují k tréninkům obrany, poslušnosti, stopy a k veterinární péči. Z tohoto výčtu je 

zřejmé, že současná kynologie je velice nákladným sportem a jestliže psovod nechce zůstat 

pouze na základní úrovni výcviku, musí vložit i množství finančních prostředků. I proto jsou 

vzpomínky narátorů na svazarmovskou kynologii v této oblasti kladné. Téměř žádná vydání, 

až na koupi psa a jeho veterinární péči, neležela na jejich bedrech. Měli jistotu, že Svazarm 

zajistí téměř vše v případě, že budou úspěšní. Možná i proto byli kynologové více 

motivováni ke skládání zkoušek, účastnili se kolektivně závodů atd. Výhodou současné 

kynologie je sice vyšší úroveň výcviku, zlepšení právního ukotvení ochrany zvířat, pozitivní 

výcvikové metody, ale sport již není nakloněn masovosti právě z hlediska finanční 

náročnosti.  

Jedním z dokladů toho, že v době před rokem 1989 i v současné době, bylo a je důležité 

mít početnou členskou základnu z důvodu údržby klubů i jejivh celkového zázemí, jsou 

brigádnické hodiny. Brigádnické hodiny jsou a jistě i budou diskutovaným fenoménem 

nejedné členské schůze. Lidé sice chtějí participovat na kynologickém životě, ale jeho 

fungování a provoz mnohdy rádi přenechají „funkcionářům“. Proto nebyly doposud tyto 

často jediné povinnosti členů zrušeny. Je to jeden z mála způsobů, jak zajistit fungování 

areálu a zároveň přimět členy ke spolupráci. I když by zavedené organizace raději zrušily 

povinnost brigádnických hodin než řešit stížnosti a spory mezi členy o jejich splnění, není 

většinou z finančních důvodů možné. Provozní výdaje jsou již natolik velkou zátěží, že např. 

objednat si na zakázku pomůcky k výcviku – kladiny, žebříky, metrové překážky, nechat si 

pravidelně sekat trávník nebo odklízet sníh, jsou spíše nereálná přání. S poněkud jinou 

situací se lze setkat v případě soukromých cvičišť, resp. kynologických areálů, které jsou 

součástí podnikatelského plánu. V těchto případech není členská základna a odpracované 

brigádnické hodiny stěžejní součást pro existenci „sportoviště“. 

Dalo by se říci, že u tématu finanční náročnosti jsem zaznamenala určitou „historickou 

smyčku“. Z „buržoazní záliby“ pro majetnější vrstvy československé společnosti v období 

mezi světovými válkami se stala masová „zábava“ pro pseudo-rovnostářskou společnost 

socialistického zřízení, které usilovalo využít volný čas občanů k politicky vhodným účelům. 

Z toho důvodu se snažilo přivést i k tomuto sportu co největší počet nadšenců skrze 

materiální a finanční výhody. V devadesátých letech, kdy došlo k „vystřízlivění“ společnosti 

z ideálů demokracie, liberalismu a soukromého vlastnictví, se změnila i podoba kynologie. 

Stala se znovu volnočasovou aktivitou bez politického ovlivňování, na druhé straně za tuto 
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svobodu musí kynologové nést sami finanční břemeno. Se zvyšující se úrovní výcviku, 

kvalitě pomůcek atd. však neustále vzrůstají náklady na provozování tohoto sportu, které 

nekončí koupí štěněte, ba naopak. Proto se stává kynologie v povědomí mnohých „sportem 

zámožných“ jako tomu bylo za První republiky. 

6.4. Význam kynologie pro její aktéry 

Na závěr práce bych ráda shrnula význam kynologie pro narátory, aktéry, kteří se 

mnohdy věnují aktivitě po celý svůj život. Jestliže byla v prvních kapitolách představena 

kynologie z perspektivy oficiální komunistické ideologie, naplňována prostřednictvím 

masové branné organizace, Svazarmu, tato část se bude věnovat pohledu „obyčejných lidí“, 

kteří kynologii skutečně tvořili a prožívali. 

Obecně lze říci, že narátoři si tuto aktivitu rozhodně nevybrali proto, aby pomohli bránit 

svou zemi v případě málo pravděpodobného útoku nepřítele. Nebyl to hlavní motiv, jenž je 

ke sportu přivedl. Domnívám se, že nikdo z narátorů nebyl komunistou a vlastencem natolik, 

aby i svůj volný čas věnoval socialistickému zřízení. I když někteří z nich zastávali funkce 

ve Svazarmu, bylo to z důvodu, že neshledali jinou cestu, jak dosáhnout svého cíle, např. 

v práci s mládeží, zajištění lepších podmínek pro kluby apod. Pravděpodobně by byli i 

v současné době (a někteří doposud jsou) aktivními činiteli Českého kynologického svazu. 

Motivy ke kynologii byly daleko prostší. Prvotní motiv spočívající v zájmu o živého tvora – 

psa lze zevšeobecnit minimálně na oslovené narátory. Většina již v dětském věku toužila po 

psu, kamarádovi, se kterým by mohli trávit volný čas, nebo se jim zalíbilo určité plemeno. 

Některým se poštěstilo, že jim jejich přání bylo ze strany rodičů splněno a mohli se začít 

seznamovat s prací se zvířetem a jeho výchovou. Jiní si splnili svůj „dětský sen“ o mnoho 

let později, až k tomu byla vhodná příležitost z mnoha důvodů – finančních, časových nebo 

rodinných. 

Kynologie může přinést, jako většina volnočasových aktivit, bohatší společenský život, 

který je logickým vyústěním po včlenění se do určitého kolektivu. Participace na životu dané 

komunity dává příležitost k navázání nových vztahů a známostí skrze společnou aktivitu. 

Narátoři se shodují v tom, že společenský život v klubech byl za socialistického režimu 

daleko pestřejší a lidé byli ochotni trávit svůj volný čas společně. K jistému odcizení podle 

nich došlo po roce 1989, kdy lidé přišli o část svého volného času a museli se přizpůsobit 

novému systému především v zaměstnání a zajištění finančních prostředků pro život svůj i 

rodiny.  
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 „Tehdy se tam žil daleko pestřejší společenský život. Dneska na cvičák jezdí lidé 

autem, prostě mají život daleko víc naplánovaný, takže už to postrádá ten rozměr toho 

relaxu, že si pocvičíme, posedíme, popovídáme. Někde je to do dneška, ale tady u nás je 

vidět, že sem lidi chodí opravdu kvůli výcviku psů. Za Svazarmu, když třeba dávali něco 

pěkného v televizi, tak jsme ji tam dovezli, koupili si k tomu lahváče a tam se vegetilo.“113 

Další důvod shledávají v nových možnostech, které souvisejí s demokratickým 

systém. Lidé si mohou vybrat, do jaké činnosti se zapojí, kde a s kým budou trávit svůj čas, 

mohou se kdykoliv rozhodnout pro změnu kolektivu, klubu atd. I v samotné kynologii 

existuje množství rozličných odvětví, kterým se mohou lidé se svými psy věnovat, na rozdíl 

od doby před rokem 1989, kdy existovala kynologie služební pro členy ozbrojených složek, 

kynologie civilně-služební, lovecká a případně záchranářská. 

Někteří si uvědomují, že je samotná kynologie změnila i charakterově. Domnívají se, že 

jsou díky pochopení práce se zvířetem schopni lépe schopni odhadovat reakce lidí, naučili 

se sebekontrole a disciplíně. Kynologie v nich probudila větší ctižádost, ale i je naučila 

pokoře k živým tvorům, k sobě samým i svému okolí.  

                                                 
113 Rozhovor s Elenou Suskovou. Vedla Irena Cejpová, 24. 6. 2016. 
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7. Závěr 

K poválečnému etablování kynologie docházelo na dvou „frontách“. První proud 

zastupovala služební kynologie v dikci příslušníků ozbrojených složek. Druhý směr 

představovali amatérští kynologové – civilisté, kteří se po ukončení světového válečného 

konfliktu začali znovu scházet, aby navázali na předválečnou kynologickou tradici v českých 

zemích. V této době můžeme hovořit o civilně-služební kynologii, protože zkušební řády 

byly téměř totožné, konaly se soutěže, kam měly přístup obě skupiny – civilisté i příslušníci 

ozbrojených složek (především vojáci a policisté). Zachoval se však demokratický přístup, 

protože lidé nebyli omezováni ve svých aktivitách; mohli chovat a následně prodávat štěňata 

nebo cvičit psa pro svou potřebu. Kynologie byla stále především koníčkem a způsobem 

trávení volného času. Nadšenci do kynologické činnosti postupně zakládali nové kluby, které 

však postrádaly jednotnou koncepci. Zázemí pro výcvik bylo spíše provizorní. Využívalo se 

každého volného prostoru s minimálním vybavením. 

Jednotnou koncepci dostala kynologie až po svém začlenění do Svazu pro spolupráci 

s armádou v roce 1953. Tento rok se stal významným milníkem československé kynologie 

ve 20. století. Jednalo se o systém, který měl sdružovat veškeré možné aktivity, které by se 

potenciálně daly využít k obraně státu. Snahou komunistické strany bylo československé 

obyvatelstvo připravit na válečný konflikt, který zdánlivě hrozil ze strany imperialistických 

mocností. Dříve volnočasové aktivity se staly nástrojem pro brannou výchovu a militarizaci 

obyvatelstva. Trávení volného času nezáleželo na každém jedinci a jeho zájmech, ale mělo 

být prakticky využitelné a efektivní  pro potřeby státu řízeného komunistickou stranou. První 

fáze „svazarmování“ se týkala především mužské populace, protože jedním z úkolů 

Svazarmu byla branná příprava v jednotlivých odbornostech, ke kterým měli být muži 

připraveni v rámci svých volnočasových aktivit (především v motorismu a střelectví). Až v 

další fázi branné výchovy občanů cílila svazarmovská propaganda na ženy a mládež. 

Nejmladší generace se stala prioritou až v sedmdesátých a osmdesátých letech v souvislosti 

s novou politikou komunistické strany vůči mladým lidem spočívající v ovlivňování jejich 

školních i mimoškolních aktivit, které měly podporovat jejich souhlasný postoj k 

socialistickému systému. Kynologická jednota se v roce 1953 stala kolektivním členem 

Svazarmu a v následujícím roce byla rozpuštěna ku prospěchu svazarmovské myšlenky. V 

duchu hesla „kynolog není jen kynologem, ale především svazarmovcem“ se přistupovalo i 

k tomuto sportu. Individualismus byl nahrazen kolektivností ve všech směrech – od chovu 

psů po samotný výcvik. Kynologii v době od padesátých let do roku 1989 je proto nutné 
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chápat jako civilně-služební, ale v daleko větším měřítku, než tomu bylo v poválečných 

letech. Psi i psovodi museli být připraveni k válečnému využití. Pes nebyl soukromým 

majetkem svého majitele, ale byl cvičen hlavně pro potřeby vojenské. Kynologové se od 

počátku svého působení ve svazu snažili dostát všem požadavkům v podobě branné i 

politické výchovy a uzpůsobit výcvik psa v souladu se svazarmovskou myšlenkou. Konaly 

se závody ve všestranném výcviku psa, ale i branné víceboje, které sloužily k oné přípravě 

kynologů. 

V šedesátých letech je patrné celospolečenské uvolňování i na příkladu 

svazarmovských periodik. Ustoupily články věnující se politické výchově čtenářů, rozšířil 

se okruh témat – právní ochrana zvířat, světové (i západní) trendy v kynologii, „polidštění“ 

svazarmovské kynologie (např. v podobě čtenářských povídek s psí tematikou, vyšly první 

poštovní známky s motivem různých plemen psů). V šedesátých letech proběhla 

v souvislosti s politickými změnami restrukturalizace Svazarmu. Ta znamenala pro 

kynologii další významný moment v jejím poválečném vývoji. Civilní kynologie nebyla 

shledána využitelnou pro ozbrojené složky, nebylo zapotřebí „strašit“ obyvatele hrozbou 

válečného konfliktu v obrodném procesu, proto od roku 1966 převzal agendu kynologie 

Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva. Ve Svazarmu skončily i další 

volnočasové aktivity, např. holubáři nebo šermíři. Na tuto dobu si nijak zvlášť pamětníci 

nepamatují a z toho usuzuji, že chod jednotlivých cvičišť nebyl výrazně ovlivněn. 

Z dobových pramenů však lze vyčíst, že desetiletí v ČSCHDZ rozhodně žádným zásadním 

způsobem nepřispělo k posunu, modernizaci nebo zlepšení podmínek pro kynologickou 

činnost. Normalizační politika přinesla změny i do smýšlení kynologů, které se projevovalo 

především dalším obratem (směrem vzad) co do náplně nejen kynologických časopisů. 

Znovu získala větší prostor politická agitace, i když ne na dlouhý čas, protože od konce 

sedmdesátých let a v letech osmdesátých byly články vcelku bez politicky-výchovného rázu. 

V souvislosti s normalizační politikou byla opět vyzdvihována sovětská kynologie, naopak 

odstrašujícím příkladem měla být západní americká, jasný příklad dichotomie v rozdělení 

světa na „zlý západ a hodný východ“ z pohledu sovětského satelitu.  

Doba sedmdesátých a osmdesátých let znamenala pro kynologii éru 

znovuobjevování této aktivity a příchod nových nadšenců především z řad mládeže a žen. Je 

logické, že se více prostoru věnovalo právě těmto dvěma skupinám v branné výchově (byť 

v kynologii), protože i politika státu řízeného komunistickou stranou se ubírala tímto 

směrem. Mládeži bylo nutné z pohledu komunistické strany vytyčit náplň volného času, aby 
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se předcházelo patologickým vlivům v socialistické společnosti. Ženy rovněž představovaly 

část obyvatelstva, kterou bylo nutné více zapojit do společenského dění.  

„Služební kynologií pro podporu obranyschopnosti naší vlasti, za posílení trvalého 

míru“.114 Z citátu je patrné další směřování kynologie v období státního socialismu v 

následujícím období sedmdesátých a osmdesátých let. I když se jednalo o volnočasovou 

aktivitu, měla mít celospolečenský význam v podobě vychovávání psích jedinců k obraně 

socialistické republiky. Do jaké míry měli tento úkol na mysli i lidé věnující se výcviku je 

diskutabilní. V řadě rozhovorů se opakuje téma Svazarmu a výcviku psa pro případnou 

potřebu ozbrojených složek, psovodi si však tento scénář příliš nepřipouštěli. Z rozhovorů 

se znovu potvrzuje, jako i v jiných výzkumech zaměřených na dobu státního socialismu, že 

oficiální politika a vize se významně lišily od samotného prožívání a chápání „obyčejných 

lidí“. Kynologie byla pro všechny především volnočasovou aktivitou, ve které spojili zájem 

o psa se snahou sdílet svou zálibu v kolektivu lidí podobného smýšlení. Velice ráda bych 

zařadila do svého vzorku narátora, který šel na cvičiště se záměrem vycvičit psa k obranně 

své vlasti. Tato oficiální „přání“ Svazarmu nebyla prvořadým motivem pro výběr sportovní 

kynologie. Stejně jako v současné době byla rozhodujícím faktorem touha a možná i potřeba 

naučit čtyřnohého přítele základní poslušnosti, aby byl milým společníkem i hlídačem 

svému pánovi. Po seznámení s kynologií mnozí propadli této zálibě. Z mládežníků se staly 

osobnosti, které vedou další naděje sportu a předávají své zkušenosti a znalosti. Právě 

aktérská perspektiva zjištěná prostřednictvím metodiky orální historie ukázala skutečný 

význam pro „obyčejné lidi“, na které mnohdy velká historie nepamatuje. Zpracováním 

velkých dějin skrze malé dějiny jednoho okrajového specifického sportovního odvětví jsem 

chtěla přispět k vyzdvižení rozdílu mezi světem velkých historických osobností a žitého 

světa každého z nás.  

 

  

                                                 
114 Kynologický klub Liberec-Pavlovice. Kronika Kynologického klubu Liberec-Pavlovice. 1974‒

1989. 
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Obrázek 1: Mistr světa z roku 2016 Václav Ouška se svým psem Quidem. 

Zdroj: Václav Ouška: Respekt a úcta k soupeřům. Profidog.cz [online]. Dostupné z: 

http://www.profidog.cz/vaclav-ouska-respekt-ucta-k-souperum/. 



 

 

Obrázek 2: Doporučovaný plán branné přípravy kynologů, 1954.

 

Zdroj: Pes – časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1955, 4 (7). 

 

  



 

 

Obrázek 3: Titulní strana Pes časopis Svazu pro spolupráci s armádou – psovod se 

psem při branném víceboji. 

Zdroj: Pes – časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1954, 3 (4). 

 

  



 

 

Obrázek 4: Titulní strana Pes časopis Svazu pro spolupráci s armádou – psovod se 

psem překonává jednu z překážek branného víceboje. 

Zdroj: Titulní strana. Pes – časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1954, 3 (5). 

  



 

 

Obrázek 5: Mladí kynologové zdraví I. sjezd Svazarmu v roce 1956. 

 

Zdroj: Titulní strana. Kynologie: časopis Svazu pro spolupráci s armádou. 1956. 5 

(5).  



 

 

Obrázek 6: Motiv psa poprvé na československých poštovních známkách v roce 

1965. 

 

 

Zdroj: Poprvé na československých známkách. Pes přítel člověka: Dny světové 

kynologie v ČSSR: [Ročenka čas. Kynologie]. 1965. str. 150–151. 

 

 

  



 

 

Obrázek 7: Zkoušky výcviku psů, 1984.  

Zdroj: HRUŠOVSKÝ, J. Pes a jeho výcvik, s. 276. 

Obrázek 8: Diplom hodící se v každém režimu, rok 1990. 

Zdroj: Soukromý archiv Libora Pavlů. 



 

 

Obrázek 9: Diplom pro vítěze branných prvků v mládežnické kategorii v roce 1989. 

Zdroj: Soukromý archiv Libora Pavlů. 


