
100. výro čí založení první české chovatelské organizace na Jihlavsku  

            Konec 19. a  počátek  20.století  je ve znamení úžasného technického a hospodářského 
rozvoje.  Jsou konstruovány a stavěny výkonné parní  a spalovací  motory, dochází k počátkům 
elektrifikace.  S tímto souvisí i rozvoj  dopravy a obchodu.  Pokrok se odráží i v zemědělství.  Na 
polích se objevují první parní oračky a traktory.  Objevují se nové plodiny,  ůvodní krajové plodiny jsou 
šlechtěny na vyšší  výnosy.  Toto vytváří podmínky pro rozvoj živočišné výroby. Dotýkají se nejen 
velkých hospodářských zvířat,  ale také drobného hospodářského zvířectva jako  králíků, drůbeže, 
holubů, koz, ovcí apod. 
              Na vysoké úrovni byl chov těchto zvířat především v Anglii, Německu a USA, kde také vznikla 
celá řada nových plemen vyšlechtěných na vysokou produkci masa, mléka, vajec apod.  Importem 
těchto zvířat se zabývaly zemské hospodářské instituce a velké zeměd. podniky. Zájemci z řad 
občanů se k těmto těžko dostávali. Jejich pořízení bylo i finančně náročné.  Z tohoto důvodu se 
začínají zakládat první chovatelské spolky, které přes zemské hospodářské  komory a zemědělské 
rady, dosahují na  subvence na dovoz i nákup těchto zvířat. 
             Na počátku roku 1906 byl založen německý jihlavský chovatelský spolek  „Deutschen 
Kleintierzucht Verein fur Iglau und Veftandes“. Tento spolek byl velice aktivní, organizoval chovatelské 
akce , přídělování subvenčních zvířat, výstavy apod. Jejich účastníky byli především němečtí občané, 
žijící v Jihlavě a okolí v tzv. Německém jazykovém ostrově – Deusche Sprecht Insel.  Spolek byl velice 
dobře materiálně vybaven, rovněž finančně byl silný.    Jejich činnost dokumentují články v jihlavském 
německém tisku, především v „ Iglauische Tagesblat“. V Jihlavském státním okresním archívu pod 
registr.čísl.  2831 , je uložen „Průvodce 1.všeobecnou výstavou drůbeže, králíků a včel s prohlídkou 
ovoce, zeleniny a květin, akvárií a terárií Spolku němců z roku 1904. 
          Neznamená to, že v téže době neexistovaly na Českomoravské Vysočině žádné jiné 
chovatelské organizace.  V roce 1904 již velice aktivně pracuje chovatelský spolek v Telči. Sdružuje 
chovatele králíků a veškeré drůbeže.Jeho členem je i Antonín Kopecký, který vydává v Telči  „Rozhled 
králíkářský- časopis ku povznesení chovu králíků a drůbeže v zemích českoslovanských“.  Byl to 
měsíčník vydávaný v letech 1901 – 1907. S přílohou Český holubář  a s přílohou Kuří dvůr  vletech 
1902-1907.  Tyto údaje jsou uvedeny v Jihlavských listech.   Jihlavské listy ze 17.2.1911 č.7, na str. 
17, zmiňují výsledky výstavy drobného zvířectva hospodářského, pořádané v srpnu r.1910.  Za účasti 
org. Českomoravský králíkář, Ústředního spolku drůbežnického, Ústředního spolku králíkářského bylo 
uděleno 57 čestných cen. 

Jak a pro č došlo k samotnému založení české chovatelské organizace.  
     V létě roku 1910, došlo v Jihlavě k násilnostem proti Sokolům a tehdejšíčeské menšině. Středisko 
českého živlu, Beseda, byla obklopena příslušníky druhé národnosti, okna vytlučena, sokolové ztýráni. 
Na předměstí Jihlavy došlo k řeži. Připletla se k tomu i kolínská Kmochova hudba. Tato křivda a 
násilnosti  přinutily český lid ku vzájemné spolupráci. 
 
     Leopold  P i t l í k -   soudní úředník, člověk velice národnostně snášenlivý, rezignoval na funkci 
jednatele německého spolku pěstitelů drobného zvířectva, vystoupil z  něho a na jaře roku 1911 dává 
podnět k založení Českého spolku pěstitelů drobného zvířectva. 
 
     V archivu naší organizace jsou uloženy knihy zápisů z jednání našich předchůdců. Je  nám k 
dispozici i  „Protokol o první valné ustavující hromadě „ ze dne 28.5.1911, o 2.hod. odpoledne.  
Pozváno bylo 42 osob, jež na přípravné práce k ustavení spolku reflektovaly a podaly přihlášku. 
 
    Po projednání stanov přikročeno bylo k volbám a to aklamací. Zvoleni byli páni:František Holý  c.k. 
poštovní oficiál Jihlava – jako předseda 
František Babuněk  pekařský mistr  Jihlava – místopředseda 
Leopold Pitlík   soudní oficiál Jihlava – jako jednatel 
František Dáňa  jednatel pojišťovny – jako spolkový pokladník 
Karel Stejskal  tkalcovský  mistr  - spolkový hospodář 
Antonín Juzl- mistr pekařský a František Turek  redakční úředník , František Černý mistr obuvnický a 
Jan Prokš  správce pily -  za náhradníky. 
Ondřej Kypr  redaktor a Jan Pojer c.k.poštovní oficiál – jako přehližitelé účtů. 
     Jako spolková místnost určena byla Beseda.  
     Jednateli nařízeno, by veškeré s ustavením spojené práce jako založení předepsaných knih, 
oznámení výsledku volby Městské radě, přihlášení spolku za člena Ústřední jednoty králíkářů České  
v  Praze, dále požádati  český odbor zemědělské rady v Brně o zanesení do katastru spolků povahou 
hospodářských  atd. 
 



     Zpočátku jednalo se především o získání subvenčního čistokrevného chovného materiálu,  jako 
králíky, holuby a násadová vejce drůbeže.  Prvního takto získaného ramlíka BO bylo použito pro 
připouštění ramliček členů za 30 hal, pro nečleny za 60 hal. Podobné to bylo, když byl opatřen 1 
spolkový kozlík. O dalších způsobech úhrady bylo jednáno.Většinou se jednalo o zpětnou dodávku  2 
ks mláďat králíků, holubů, za 12 ks násadových vajec se vracel  1-2 ks ml. drůbeže nebo 30 
násadových vajec. vajec. Spolek měl trvalý nedostatek hotových peněz.  Proto se trvale obracel o 
pomoc formou subvencí a darů od zemských, státních a spolkových institucí. 
 
     Zajišťoval výhodnější nákup a získání subvenčního přídělu krmiv a jejich spravedlivé rozdělování. 
Objemná krmiva /seno/, zajistil spolek pronájmem  ½ louky na Malém Heulose od města a následně 
rozdělil na tálky svým členům. 
 
     Výbor spolku věnoval zvýšenou pozornost odbornému vzdělávání svých členů formou odborných 
přednášek.  O chovu králíků přednášel sám p. Kálal- řídící učitel z Bernartic u Tábora.  Byly objednány 
, k dispozici členům, odborné časopisy jako  „Svět zvířat“ a další odborná literatura. Byla zřízena 
spolková knihovna. 
 
     Velká pozornost byla věnována  získání nových členů. Tito se hlásili z Jamného, Malého  i Velkého 
Beranova, z Bransouz ,Karl.lesa, Jeclova a pod. 
 
Zpracováno podle zprávy př. Vojtěcha Pelána, jednatele ZO ČSCH Jihlava 

 


