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anár je prvním drobn˘m ptákem, jenÏ byl
v Evropû zdomácnûn. Dal‰í druhy mal˘ch
ptákÛ zaãaly b˘t v zajetí cílevûdomû mnoÏeny o témûﬁ ãtyﬁi století pozdûji. Divok˘ kanár – zelen˘
ptáãek s jásav˘m zpûvem – má domov na Kanársk˘ch
ostrovech. Ke konci 15. století byly tyto ostrovy ovládnuty ·panûly, kteﬁí zaãali odchycené kanáﬁí sameãky
dováÏet do Evropy.
Na poãátku historie chovu tohoto pûnkavovitého
ptáka bylo jeho drÏení vyhrazeno bohat‰ím vrstvám.
Líbiv˘ zpûv „cukrového ptáãka“ (pro jeho údajnou ob-

Proã vlastnû horníci do dolÛ kanáry brali? Pﬁi své
práci byli kdysi, stejnû jako dnes, ohroÏováni dÛlními
plyny. Na prvním místû jde uÏ o prost˘ nedostatek kyslíku, kter˘ se spotﬁebovává d˘cháním nebo napﬁíklad
tlením dﬁeva. Dále je to kysliãník uhliãit˘ z v˘ronÛ
a téÏ oxidací z hoﬁení. Není jedovat˘, ale pﬁi jeho obsahu nad 3 % se ãlovûk dusí a upadá do bezvûdomí.
V uheln˘ch dolech jde hlavnû o v˘bu‰né smûsi metanu a vzduchu a potom prudce jedovat˘ oxid uhelnat˘,
kter˘ vzniká po dÛlních poÏárech ãi v˘bu‰ích nebo zapaﬁením uhlí. Nejãastûj‰ím a nejlevnûj‰ím zpÛsobem

libu cukrové tﬁtiny) bavil panstvo hlavnû jiÏní Evropy.
·panûlé témûﬁ století drÏeli na jeho chov monopol tím,
Ïe prodávali jen sameãky. AÏ teprve koncem 16. století
se jeho chov stával masovûj‰ím a ‰íﬁil se z Itálie pﬁes
Tyroly do Nûmecka (jeho chov je popisován ve zprávû
z roku 1669) a dále do celé Evropy, a to i na na‰e území.
V okolí tyrolského mûsta Imst, nedaleko Innsbrucku, bylo mnoÏství stﬁíbrn˘ch i jin˘ch rudn˘ch dolÛ
a kanáﬁi zde byli chováni ve velkém mnoÏství horníky jak pro v˘dûlek, tak i pro ukrácení ãasu. Z mûsta
a okolí se stalo centrum obchodu s kanáry, kteﬁí se
vyváÏeli do mnoha zemí. Po vyãerpání rud horníci ode‰li a dnes po slávû tohoto kdysi nejproslulej‰ího centra chovu kanárÛ není ani stopy. âást horníkÛ ode‰la
poãátkem 18. století do nûmeckého pohoﬁí Harz, kde
hlavnû v mûsteãku Sankt Andreasberg zaloÏili nové
domovy a nalezli v˘nosné zamûstnání v tamních rudn˘ch dolech. Pﬁirozenû si s sebou pﬁinesli i nepostradatelné Ïluté domácí pﬁátele. ZaloÏili zde dal‰í slavnou
etapu chovu HARCK¯CH KANÁRÒ.

detekce tohoto dÛlního nebezpeãí bylo uÏívání ptákÛ,
nejãastûji kanárÛ. Byli zkou‰eni i jiní ptáci, nebo pozdûji dokonce i my‰i, ale kanár sv˘m nepﬁetrÏit˘m
zpûvem, svûtlou barvou a neustál˘m pohybem byl
ideálním objektem v tmavém prostﬁedí dolÛ. Kanár
vystaven˘ úãinku oxidu uhelnatého se zaãne nejdﬁíve na bidle znatelnû kymácet, je‰tû neÏ spadne, coÏ
je mnohem lep‰í indikátor neÏ strnul˘ postoj, kter˘
zaujímá zasaÏená my‰.
DÛvodem vût‰í citlivost kanárÛ na jedovaté plyny,
ve srovnání s ãlovûkem, je jejich mnohem rychlej‰í
metabolismus, rychlej‰í dechová a srdeãní frekvence. Jedovaté plyny se vstﬁebávají také díky vzdu‰n˘m
vakÛm, a proto mnohem rychleji, a zasaÏení pocítí
kanáﬁi dﬁíve neÏ ãlovûk. Podrobná ‰etﬁení, vzhledem
k uÏívání kanárÛ pﬁi záchrann˘ch pracích, oficiálnû
provádûl zaãátkem 20. století BáÀsk˘ úﬁad Spojen˘ch
státÛ americk˘ch. Ve Velké Británii bylo uÏívání kanárÛ oficiálnû zﬁízeno od roku 1911 a byli urãeni dva
ptáci na kaÏdou jámu.

Kanáﬁi se chovali ve voliérách pﬁi záchranáﬁsk˘ch
stanicích dÛlních spoleãností v celé Evropû, tedy
i u nás, Severní Americe i v Austrálii. Byli také vykupováni od soukrom˘ch chovatelÛ, kteﬁí se zbavovali
ptákÛ se ‰patn˘m zbarvením, ãi rÛzn˘mi chybami ve
zpûvu. Daly se pouÏít téÏ samiãky. Záchranáﬁi byli vycviãení pozorovat ptáky po celou dobu pobytu v dole.
Záchranáﬁská ãeta brala s sebou kanáry do podzemí
v mal˘ch dﬁevûn˘ch ãi kovov˘ch klecích. Pﬁi prvních
známkách úzkosti, pﬁi jakékoliv zmûnû chování kanárÛ se horníci ãi záchranáﬁi vydali zpût na ãerstv˘
vzduch.
Pﬁi zasaÏení plyny ptáci sedí na bidlech s kﬁídly
svû‰en˘mi dolÛ, ãasto si skr˘vají hlaviãky ãi d˘chají
s otevﬁen˘m zobákem. V dal‰ím stádiu padají z bidla. Horníci nenechali stav dojít aÏ takto daleko, ale
opou‰tûli nebezpeãná místa dﬁíve, takÏe k úmrtí ptákÛ
docházelo jen ojedinûle. Kanár byl pokládán za ãlena
t˘mu a jeho ztráta by byla chybou. V pozdûj‰ích letech byly vyrábûny i speciální klece firmy Perspex,
které mûly vyvrtané otvory na pﬁední stûnû a kdyÏ
pták spadl z bidla, tyto otvory se uzavﬁely a pták se
oÏivil pﬁívodem kyslíku a mohl b˘t znovu pouÏit˘.
Po 2. svûtové válce se osud harck˘ch kanárÛ v dolech
zaãal naplÀovat. K detekci plynÛ se stále více nasazovaly moderní pﬁístroje. Víme, Ïe na území na‰í republiky byli harãtí kanáﬁi vyuÏíváni, pﬁedev‰ím v uheln˘ch dolech, je‰tû mezi svûtov˘mi válkami. V Nûmecku
se pﬁestali dÛlní kanáﬁi uÏívat v roce 1951. Zpráva
BBC z roku 1986 hovoﬁí o vyﬁazení zb˘vajících 200
vyslouÏil˘ch kanárÛ z britsk˘ch dolÛ a jejich úplném
nahrazení elektronikou. V angliãtinû je bûÏnû uÏíváno okﬁídlené úsloví „kanárek v dole“, jeÏ má zhruba
stejn˘ v˘znam jako u nás „pokusn˘ králík“.
Moderní pﬁístroje reagují jen na známé plyny, na
které se musí seﬁídit, kalibrovat atd. Ov‰em harck˘
kanár, jako Ïiv˘ organizmus, reaguje na v‰e jedovaté,
i dosud nepoznané, popﬁípadû i na exotické a neznámé ‰kodliviny. Kdoví, jestli jeho schopnost reagovat
na jedovaté plyny je‰tû nenajde uplatnûní.
V souãasnosti se chovají harãtí kanáﬁi pro svÛj
specifick˘ a nezamûniteln˘ dut˘ zpûv. âESK¯ SVAZ
CHOVATELÒ (www.cschdz.eu) sdruÏuje i chovatele harck˘ch kanárÛ. Mistrovská soutûÏ ve zpûvu
harck˘ch kanárÛ, uspoﬁádaná prvnû v roce 1936, je
chovatelskou soutûÏí s nejdel‰í tradicí v na‰í zemi
(a také v Evropû). Rekord je zaznamenán v âeské
knize rekordÛ, vedené pelhﬁimovskou agenturou
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VÁCLAV CÍLEK nav‰tívil pﬁi natáãení populárního cyklu
TAJUPLN¯ PODZEMNÍ SVùT místa, která pamatují harcké kanáry.

