
rotoÏe jméno Franti‰ka Vojtûcha se
pojí se samotn˘mi zaãátky ãeské or-
ganizované, „spolkové“ kynologie

a dodnes Ïije v názvu kaÏdoroãní soutûÏe
loveck˘ch psÛ, není jistû bez zajímavosti
pfiipomenout, jak vidûli „opravdového ky-
nologa, kter˘ se loveck˘m psÛm vûnoval
jiÏ v minulém století, kdy mnozí z tûch,
ktefií dnes chtûjí rozhodovat o ãeskoslo-
venské kynologii, nebyli je‰tû ani na svûtû“,
jeho souãasníci: „Byl ãlenem nejstar‰ího
lovecko-kynologického ‹Spolku pro ochra-
nu honby a chov loveck˘ch psÛ v králov-
ství âeském v Praze› od roku 1891. V roce
1896 získal I. cenu v B˘chorech se psem o.
k. Treu v. Elberfeld pfii konkurenci 30 psÛ
(maximální poãet úãastníkÛ), mezi nimiÏ
byli nejlep‰í championi Nûmecka jako
Trumpf Otto a fena Bfiitva Hoppenrade.
Vypoãítávati je‰tû dal‰í ceny, získané
v pozdûj‰ích létech, zabralo by jistû celé
ãíslo na‰eho ãasopisu, neboÈ 79 prvních
cen, 30 druh˘ch a pouze 14 tfietích cen,
není maliãkostí, kterou by se mohl je‰tû
nûkter˘ kynolog u nás pochlubiti. ZÛstal
nám stále vedle toho v˘born˘m soudcem,
proti jeho v˘roku nelze nikdy nalézti nûja-

kého dÛvodu, kter˘ by ho mohl zvrátiti,
neboÈ to, co p. lesní správce o psu fiekne,
je pfiímo svaté. Proto ti, ktefií to nejenom
se psem, ale i s celou kynologií myslí
upfiímnû, mají ho také upfiímnû rádi a tûm
také je ná‰ jubilant opravdov˘m pfiítelem,
uãitelem a rádcem.“
Desáté v˘roãí vzniku oslavil roku 1936
také âeskoslovensk˘ klub chovatelÛ bo-
xerÛ. Pfiedseda dr. ing. Jan Urban zhod-
notil rozkvût klubu a zejména pfiátelské
vztahy mezi ãleny, coÏ nebylo v ãeské
kynologii pravidlem. Vzpomenuto bylo
samozfiejmû na zakladatele klubu mistra
Alfreda Justitze, kter˘ se v roce 1926 stal
prvním správcem chovu, zaloÏil knihu

pÛvodu a sám ji vedl. âsl. Klub boxerÛ
byl prvním ãesk˘m specializovan˘m klu-
bem, kter˘ tiskem vydal knihu pÛvodu. 

„Na v˘stavû psÛ 
v Brnû se nûmãilo“
Pod tímto titulkem uvedl Moravsko-slez-
sk˘ list komentáfi k v˘stavû psÛ v‰ech ple-
men, která se konala na zemském v˘sta-
vi‰ti v Brnû. Vyãetl pfiedsedovi âesko-
slovenské kynologické unie prof. Ant.
HrÛzovi, Ïe pfii zahájení „nejdfiíve mluvil
ãesky asi 5 minut. Potom v dlouhém, sko-
ro pÛl hodiny trvajícím proslovu vylíãil
odbornû otázky, t˘kající se právû chovu
u‰lechtil˘ch psÛ. BohuÏel tento proslov
byl nûmeck˘ a velmi nepfiíjemnû pÛsobil
na zástupce ministerstva Ïeleznic z Prahy
a na spoustu ãetníkÛ v uniformách. Skoro
70 procentÛm pfiítomn˘ch ãesk˘ch lidí
bylo toto jednání krajnû nepfiíjemné…“
Profesor HrÛza následnû vysvûtlil své roz-
hodnutí snahou vyjít vstfiíc zahraniãním
úãastníkÛm, mezi nimiÏ byl i 1. místop-
fiedseda FCI prof. dr. Witzelhuber. „Ne-
ménû bych litoval, pak-li bych se byl sv˘m
postupem dotkl cítûní pánÛ pfiíslu‰níkÛ
stavu ãetnického a to tím více, jelikoÏ se
podle zprávy jednalo o ‹spoustu ãetníkÛ
v uniformách›. Já jsem zde tu spoustu
nevidûl…“ Jak patrno, vztahy s Nûmci se
pfiiostfiovaly a vefiejnost vnímala kaÏd˘
detail velmi citlivû. âeskoslovenská kyno-
logická unie se právû pod pfiedsednictvím
prof. HrÛzy snaÏila rychle vyfie‰it unifikaci

ãeskoslovensk˘ch a nûmeck˘ch zápisÛ,
aby tak mohla b˘t zaji‰tûna i v˘mûna ple-
menn˘ch knih s dal‰ími organizacemi FCI.
Bylo to velmi dÛleÏité, neboÈ ãlenové
kynologick˘ch spolkÛ v âR, stojících
mimo Unii, se v˘stav a kynologick˘ch pod-
nikÛ mohli zúãastnit jen tehdy, byli-li
jejich psi zapsaní v knize âs.K.U. nebo jiné
knize Unií uznávané. Opatfiení platilo
i opaãnû: ãlenÛm spolkÛ sdruÏen˘ch
v Unii bylo zakázáno úãastnit se akcí pofiá-
dan˘ch mimo organizaãní rámec FCI. Po
roce 1989 jsme zaÏívali nûco velmi podob-
ného. M. Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘
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Co pan lesní správce o psu řekne, je svaté
V ãervnu leto‰ního roku, roku 2006, uplynulo 140 let od narození v˘znamného ãeského
kynologa Franti‰ka Vojtûcha. V roce 1936, kdy slavil své sedmdesáté narozeniny, vûnoval
„senioru ãesk˘ch kynologÛ“ vûstník âeskoslovenského kynologického svazu obsáhl˘ medailon. 

Franti‰ek Vojtûch
jako jubilant
v roce 1936, 
kdy mu bylo
sedmdesát let;
leto‰ního 16.
ãervence uplyne
140 let od jeho
narození
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Jako první získal Justitzovu cenu
Pavel Plach˘ z Prahy za
devítiãlennou skupinu chovu
Z RÛÏe; na snímku se zlatoÏlut˘m
boxerem Abbé MíÈa z RÛÏe

Na Mezinárodní v˘stavû psÛ v Praze
byla v roce 1936 – u pfiíleÏitosti 10.
v˘roãí vzniku klubu, poprvé zadávána
Justitzova putovní cena KChB
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