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Život MVDr. Josefa Kuhna

 Josef Kuhn se narodil 31. 1. 1902 na Kášovické my-
slivně u Tábora, kde byla myslivost a kynologie na vyso-
ké úrovni tehdejší doby. Toto výrazně formovalo jeho osob-
nost, vztah k přírodě, myslivosti a pochopitelně kynologii.
 Po absolvování vyšší reálky v Táboře vystudoval Vysokou ško-
lu veterinární v Brně, kterou ukončil jako jeden z prvních absolventů 
v roce 1927. Poté se vrátil do rodného kraje, kde působil jako měst-
ský praktický veterinář v Písku, později ve Vimperku i Strakonicích.
 Společenský život v Písku mu umožnil seznámit se s vý-
znamnými osobnostmi tehdejší kynologie jako byli František Hous-
ka či Josef Potužník. Toto přivedlo Dr. Kuhna k aktivní účasti na zu-
šlechťování našeho národního plemene ohařů – českého fouska. 
Záhy věnoval veškerý svůj volný čas nejen aktivnímu chovu fous-
ků, ale také jeho propagaci, činnosti organizační a publikační.  
 Po smrti Františka Housky byl nejlepším kandidátem na 
funkci hlavního poradce chovu českých fousků. Ve funkci hlav-
ního poradce působil v letech 1961 - 1973. Za toto období dosá-
hl mezinárodního uznání plemene a položil základy jeho dalšímu 
racionálnímu chovu, zejména zavedením a propracováním zásad li-
niové plemenitby. Své celoživotní informace a zkušenosti shrnul Dr. 
Kuhn do Monografie českého fouska, jenž byla vydaná v roce 1977.
 Za mimořádné zásluhy o rozvoj plemene český fou-
sek bylo Dr. Kuhnovi uděleno čestné členství v Klubu chovate-
lů českých fousků a čestné členství v Českém mysliveckém svazu.
 MVDr. Josef Kuhn zemřel 25. 7. 1978 a k poctě-
ní jeho památky byla poprvé v roce 1984 pořádána sou-
těž MVDr. Josefa Kuhna pro psy a feny českého fouska. 
 Letos se koná  již XIV. Memoriál, který je organizovaný jako vr-
cholná všestranná mezinárodní soutěž pro všechna plemena hrubosrs-
tých ohařů.



Českomoravská kynologická unie
Českomoravská kynologická jednota

Klub chovatelů českých fousků
ČMMJ, z.s. - Okresní myslivecký spolek 

Znojmo
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje

a ve spolupráci
s firmou DABA spol. s r. o., 

Městské lesy Znojmo, příspěvková  organizace,
pořádají ve dnech

14. - 16. září 2018
XIV. Memoriál

Dr. Josefa Kuhna
se zadáním titulů CACIT a CACT, 

Res. CACIT a Res. CACT,

v honitbách fa. DABA spol. s r.o. a
Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace.



OrganIZaČní VýbOr

Ředitel     Mgr. Žák Zdeněk       
      tel.724535335

Zástupce ředitele    Kabilka Miroslav        
      tel.737574406

Pověřená osoba    Šumpich Jaroslav        
      tel.607080410

Správce les     Ing. Trojan Zdeněk
  
Ekonom     Šumpich Jaroslav        
      tel.607080410

Propagace, tisk foto        Ing. Matějáková Drahomíra
 
Zpracování dat    Mgr. Žák Zdeněk

Vedoucí polních a vodních prací Svoboda Jan                
      tel.724175172

Vedoucí lesních prací   Ing. Karásek Pavel      
      tel.775638730

Vrchní rozhodčí    Ing. Kerda František  
      tel.776554055

Veterinární služba    MVDr. Šlapanský Luboš

Trubači     Žák Zdeněk ml.

Ubytování     Machala Adam           
      tel.724715232



Program XIV. Memoriálu Dr. Josefa Kuhna

Pátek 14. září 2018
      
15:30 sraz účastníků, areál fa. DABA spol. s r.o., ubytování   
 účastníků 
16:30 veterinární prohlídka psů, přejímka psů a fotografování
 kontrola úhrad startovného, pojištění, zbraní a lov. lístků
17:30 porada rozhodčích
18:00 zahájení, losování a představení psů
20:00 společné posezení

Sobota 15. září 2018

08:00 slavnostní zahájení mem. v areálu fa. DABA spol. s r.o.
09:30 odjezd do honiteb
17:00 předpokládané ukončení prvního dne memotiálu

Neděle 16. září 2018
             
08:00 zahájení  druhého dne memoriálu                                                                                                                                        
08:30 odjezd do honiteb
17:00 vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení XIV.  
 Memoriálu Dr. Josefa Kuhna
 



Startovné:
Startovní poplatek činí 4 000 Kč. Pro členy ČMMJ a členy klubu KCHČF 
bude poskytnuta sleva ve výši 50%. Pro zahraniční účastníky 150 Euro.

Startovné uhradí vůdce buď:

1) Bankovním převodem - částku pošlete na účet OMS Znojmo:
                                          26 12 12 829/ 0300 
    Jako variabilní symbol uvedte tetovací číslo psa.
    Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vůdce.

2) Poštovní složenkou typu A (platba na účet)
3) Poštovní složenkou typu C (platba na adresu ČMMJ OMS Znojmo, 
    Dvořákova 21, Znojmo 669 02)

Startovné vůdce uhradí až po obdržení propozic s potvrzením, že byl na 
zkoušky přijat, nejpozději však do 31.8.2018.

Pokud se vůdce ze zkoušek odhlásí po zaplacení startovného, propadá 
částka ve prospěch pořadatele. Pokud prokáže neschopnost psa veteri-
nárním potvrzením, bude mu vrácena částka, snížená o již skutečně vyna-
ložené náklady.



Statut Memoriálu Dr. Josefa Kuhna

 Soutěž je mezinárodní a mohou se jí zúčastnit ohaři jaké-
hokoliv hrubosrstého plemene uznaného FCI. Podmínkou přijetí je 
předchozí úspěšné absolvování PZ, LZ, nebo VZ v ČR. Zahraniční 
účastníci musí mít zkoušku z výkonu srovnatelnou s PZ, LZ, nebo 
VZ. 
 Soutěž bude probíhat podle platného, aktualizovaného 
zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského s možností 
zadání titulu CACIT, CACT a může se jí zúčastnit maximálně 20 
startujících psů. Pes, který z některé disciplíny neobstál, v soutěži 
nepokračuje.
 Výběr psů bude proveden na základě podaných přihlášek 
a dle podmínek stanovených KCHČF.

Tituly:

Vítěz XIV. memoriálu Dr. Josefa Kuhna – nejúspěšnějšímu
          ohaři v soutěži
CACIT – nejlepšímu ohaři v soutěži, uspěje-li v I. ceně
Res. CACIT – druhému nejlepšímu ohaři v soutěži, uspěje-li v I.         
     ceně
CACT – nejlepšímu ohaři každého plemene, uspěje-li v soutěži v  
     I. ceně
Res. CACT – druhému nejlepšímu ohaři každého plemene,   
    uspěje-li v I. ceně

Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda jsou zadány, či 
nikoliv.
Tituly je možno zadat jen pokud jsou splněna kritéria předepsaná zku-
šebním řádem a směrnicemi FCI.



Všeobecná ustanovení a ustanovení pořadatele

• vůdce psa se s přihlášeným psem dostaví na místo prezen-
ce a veterinární přejímky v čase určeném těmito propozicemi, 
přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven lovec-
kou zbraní, pomůckami potřebnými k předvedení svého psa 
a doklady určenými zkušebním řádem a zákonnými předpisy, 
není-li vůdce psa držitelem lovecké zbraně, oznámí toto po-
řadateli co nejdříve po obdržení tohoto programu memoriálu,

• z důvodu identifikace, povinných záznamů a kontroly zdravotního 
stavu psů, předloží vůdce při prezenci a veterinární prohlídce psa:

 1) průkaz původu psa (na přední straně s podpisem cho- 
 vatele, na zadní straně s adresou majitele psa),
 2) očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (s vyplněný- 
 mi identifikačními údaji o majiteli a psu a platnou vakcina 
 cí),
 3) doklad o členství v ČMMJ a KCHČF, lovecký lístek,  
 zbrojní průkaz a průkaz používané zbraně,
• jedinci bez identifikačního tetování musí být označeni pouze 

mikročipy, které odpovídají požadavkům mezinárodní normy 
ISO 11784 nebo 11785 a nařízení EU. Psi označení mikročipy 
neodpovídajícími uvedeným normám, které nebude možné 
jiným způsobem identifikovat, nemohou se soutěže zúčastnit, 
přijatý startovní poplatek se v takovém případě nevrací

• vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou dobu 
trvání soutěže, zajistit pro něj napájení a krmení a rovněž se 
odpovídajícím způsobem podílet na jeho ochraně před utr-
pením, pes musí být v průběhu soutěže upoután na vodítko, 
mimo doby kdy je sám zkoušen při určité disciplíně, vůdce 
psa odpovídá také za případné škody psem způsobené, pořa-
datel neručí za poranění nebo ztrátu psa,

• je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostřed-
ků, vůdce musí mít psa na hladkém pracovním obojku po ce-
lou dobu trvání zkoušek, tj. i v době kdy neprobíhají zkušební 
disciplíny,



• je zakázáno používání ostnatých obojků a obojků stahovacích 
bez zarážky proti úplnému utažení smyčky, používání elektric-
kého obojku aj. korekčních aparátů či jejich imitací, při poru-
šení uvedeného ustanovení může být vůdce rozhodčím nebo 
pořadatelem ze soutěže vyloučen,

• vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen teh-
dy, nebyl-li při zkouškách dodržen zkušební řád, protest musí 
podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění z jed-
notlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned seznámit 
a následně předat protest vrchnímu rozhodčímu a ve spo-
lupráci s ním protest vyřešit, vůdce musí před projednáním 
protestu složit jistinu ve výši 2 000 Kč, jistinu vybírá zástup-
ce pořadatelského zajištění a to vždy proti potvrzení, ve kte-
rém musí být poučení, že v případě neoprávněného protestu 
peníze propadají ve prospěch pořadatele, zprávu o vyřešení 
protestu zaznamená vrchní rozhodčí do přehledu výsledků,

• v průběhu soutěže v jednotlivých dnech nesmí být vůdce psa 
pod vlivem alkoholu, psychotropních látek nebo drog, v tako-
vém případě mají rozhodčí právo vůdce psa ze soutěže vylou-
čit,

• není přípustné používat při této soutěži jiných zbraní než zbra-
ní loveckých,

• vedoucí psů a další účastníci soutěže jsou povinni dbát pokynů 
vedoucích jednotlivých skupin, rozhodčích, případně pokynů 
dalších členů pořadatelského sboru a řídit se jimi,

• dále platí veškerá ustanovení Zkušebního řádu pro zkoušky 
lovecké upotřebitelnosti s účinností od 1. 4. 2014, ve znění 
pozdějších změn



Veterinární podmínky

• soutěže se mohou účastnit pouze klinicky zdravá zvířata, bez 
zjevných příznaků onemocnění a jen z chovů a území, na kte-
rá se nevztahují nařízená omezení pro přesuny zvířat, jichž 
se uvedené zkoušky týkají, soutěže se nesmí účastnit zvířata, 
která ve stanovené době neprošla veterinární přejímkou nebo 
nesplňují veterinární podmínky, toto se týká nejen psů, kteří 
se soutěže přímo neúčastní a jsou v místě přítomní, ale také

     ostatních druhů zvířat, která se v místech konání soutěže  na-            
     chází, pořadatel má právo tato zvířata a je doprovázející oso 
     by z místa průběhu soutěže vykázat,
• ze soutěže se vylučují psi nemocní, poranění, zesláblí a 

podvyživení, dále psi slepí a hluší, feny březí více jak 30 dnů, 
feny do 50. dnů po porodu a háravé feny,

• psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni pasem nebo očko-
vacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má v době 
soutěže platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze,

• psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňo-
vat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 
998/2003 ze dne 26. 5. 2003 ve znění pozdějších předpisů

• přeprava zvířat na soutěž a v průběhu soutěže se řídí záko-
nem 246/1992 Sb., ve znění prováděcích předpisů,

• tyto veterinární podmínky mohou být v případě nákazové 
situace nebo v případě vyhlášení mimořádného opatření dle 
§ 54, zák. č. 166/1999 Sb. kdykoliv změněny, doplněny nebo 
nahrazeny jinými nebo může být z výše uvedených důvodů 
konání memoriálu zrušeno.

Doplňující informace

• ubytování rozhodčích a členů organizačního výboru je zajiště-
no a hrazeno pořadatelem

• vedoucím psů a ostatním účastníkům je ubytování rezervová-
no. Je však nutné se ohlásit na kontakt:



 
Adam Machala 

+420 724 715 232 
adammachala1@seznam.cz

Ubytování SKLEP
Drnholec – Wolkerova 658
Radek Suchyňa
Tel. 721 282 465

Penzion SEMERÁD
Hevlín 330
671 69, Hevlín
Email: info@penzionsemerad.cz
Tel.: +420 731 616 304 | +420 731 616 300
Fax: +420 532 233 904
www.penzionsemerad.cz

Penzion Sára 
Hevlín 337
671 69 Hevlín 
penzionsara@seznam.cz
https://penzion-sara0.webnode.cz/
tel: Tel.: +420 775 163 383, +420 721 173 760



     XIV. Memoriál  Dr. Josefa Kuhna

se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumila Šimka.

DABA spol. s r. o.

 Ministerstvo zemědělství v okolí Hrušovan nad Jevišovkou 
nechalo zřídit vyhraženou honitbu, kterou spravoval Státní statek 
Znojmo, úsek myslivost.V sedmdesátých letech vznikají odchovny 
na  chov bažantí zvěře (Velký Karlov, Emín, Starý Karlov, Pravi-
ce, Ležák u Břežan). Na Velkém Karlově Státní statek vybude-
je líheň bažantů, kde roční produkce dosahuje takřka  200.000 
jednodenních bažantích kuřat. Část kuřat si nechává statek na 
zazvěřování, zbytek je rozprodáván. Vyhražení honitba má v nej-
lepších letech výměru takřka 12.000 ha. Začíná stavba lovecké 
chaty,  která slouží pro ubytování loveckých hostů a pořádání po-
sledních lečí po společných lovech.V roce 1987 začína statek bu-
dovat oboru Pravice, která má sloužit k chovu daňků a muflonů.
 Společnost DABA vzniká privatizací úseku myslivosti v 
roce 1993. Zakladateli jsou Miloš Hořínek a Hana Zemaníková. 
DABA je odvozena od slov daněk a bažant. Bohužel obora se ne-
podařila udržet a tak hlavním chovaným druhem zůstal bažant.
  V roce 1997 vstupuje do firmy nynější majitel pan Zde-
něk Herzog. Výměra honiteb činí 5.000  ha. Do roku 2009 je v 
běhu líheň bažantích kuřat. Z ekonomických důvodů je líhnu-
tí zrušeno a majitel přistoupil k nákupu jednodenních kuřat. 
Roční odchov bažantů se pohybuje v rozmezí 15-20.000 ks. 
Část bažantů slouží k zazvěření honiteb a část k prodeji. Roč-
ní lov bažanta se pohybuje kolem 7.000 ks. Dále je v honitbách 
zvěř srnčí,zájíc, přechází zvěř černá. Na rybníky jsou vypou-
štěny kachny divoké, doplňkově je chován bažant královský.
 V letošním roce vzniká společnost SvobodaLov s.r.o. Ma-
jitel firmy Jan Svoboda vykonává funkci mysliveckého hospodá-
ře. Firma má pronajmuty odchovny na Velkém Karlově a Emíně,  



 loveckou chatu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zabývá se cho-
vem bažanta obecného, králíka divokého, kachny divoké, perličky 
a  krůty bronzové. Zprostředkovává lovy spárkaté a drobné zvěře.

Městské lesy Znojmo,
příspěvková organizace

 Příspěvková organizace Městské lesy Znojmo vznikla 1. 1. 
1992, jako subjekt, který obhospodařuje majetek navrácený po lis-
topadových událostech v roce 1989, do vlastnictví města Znojma. 
Většinu pozemků vlastnilo město Znojmo již od 16. století. Vli-
vem událostí roku 1948 ale musely být tyto pozemky převedeny 
do rukou státu, navráceny byly až v již zmiňovaném roce 1992.
     Městské lesy dnes hospodaří na ploše 2 459 ha lesa. 
Při obhospodařování lesů je kladen důraz na zajištění všech 
funkcí lesa, zejména pak rekreační funkci lesa v příměstských 
oblastech. V současné době převládajících suchých let, les-
níci především bojují s nahodilou těžbou, kůrovcovou kala-
mitou a obnovou těchto zasažených lesních porostů.  Mysli-
vost je provozována ve vlastí režii v honitbě Zálesí další dvě 
uznané honitby (Ctidružice a Hostěrádky) jsou v pronájmu.

Město Hrušovany nad Jevišovkou

 Hrušovany leží v Dyjskosvrateckém úvalu při řece Jevišov-
ce a částečně na vysokém svahu Drnholecké pahorkatiny v nad-
mořské výšce 192 m, 16°24' východní délky, 48° 50' severní šířky. 
 Nejstarší doklady o existenci obyvatelstva na tom-
to území pochází z paleolitu. Kolem roku 60 n. l., po od-
chodu Keltů, se zde usadily germánské kmeny. Z přelo-
mu 1. a 2. století pocházejí mince římského vojska. V 5. 
století tuto oblast obývali Vandalové a Hunové. V období stěho-
vání národů přišli Slované, kteří v 9. století vytvořili Velkomorav-
skou říši. Roku 1019 byla Morava přidělena knížeti Oldřichovi. 



 Nejstarší písemný doklad o existenci Hrušovan se docho-
val v pravé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 
1131.  28. dubna 1495 byl Hrušovanům nad Jevišovkou králem 
Vladislavem Jagellonským udělen status městečka. Obec získala 
právo užívat znak. Po bitvě na Bílé hoře byly Hmšovany prodány 
císařskému radovi Siegfridu Kryštofu Breunerovi. 
 K výraznějšímu rozvoji městečka dochází od poloviny 19. 
století, kdy se stalo majetkem pánů z Hardeku ( Kammel - Harde-
ggové) a dědičně od roku 1880 hraběcího rodu Khuen -Belassi. 
Kromě známého cukrovaru z roku 1851 byla postavena či zmo-
dernizována řada dalších staveb, zřízena nemocnice, postavena 
nová školní budova a roku 1866 byla zahájena stavba železniční 
trati spojující Vídeň s Brnem z železničním uzlem právě v Hrušo-
vanech nad Jevišovkou. 
I ve druhé polovině 20. století zůstaly Hrušovany n. J. přirozeným 
centrem této části jihomoravského příhraničí. Významné ožive-
ní i výrazný podnikatelský rozmach spojený se vznikem velkého 
množství živností, provozů a služeb, k němuž došlo po roce 1989, 
bylo korunováno 1. února. 1996, kdy byly Parlamentem České re-
publiky Hrušovany nad Jevišovkou povýšeny na město. 

Dosavadní vítězové 
Memoriálu Dr. Josefa Kuhna

Rok  Místo konání           Jméno psa                                    Jméno vůdce
1992  Mělník           Chyta od Klape, ČF               Josef Burian
1994  Mladá Boleslav          Emír Jezevčiny, ČF          František Burian
1996  Česká Lípa         Blak z Lukavecka, ČF               Josef Burian
1998  České Budějovice     Ben ze Senožatské myslivny, ČF  J. Červenský
2000  Havlíčkův Brod          Hektor v. Oechtringer Forst, NDO  G. Branier, D
2002  Havlíčkův Brod          Lump z Vrchánova, ČF             Karel Švestka
2004  Rychnov n. K.         Viktor ze Supího koše, NDO          Václav Prouza
2006  Cheb           Cindy z Vilněvse, ČF           Pavol Strna, SK
2008  České Budějovice     Lisa od Nemiluk, ČF                   Jaroslav Voříšek
2010  Mladá Boleslav         Asta z Lovčických tarasů, ČF        Ing. J. Novotný
2012  Olomouc         Gábi z Přerovska, ČF                 Martin Suchánek
2014 Opava          Asta Jarpol, ČF         Silvie Neradilová 
2016 Vyškov          Dyk z Oslavského údolí, ČF          Jaroslav Maša



SPONZOŘI XIV. MEMORIÁLU Dr. JOSEFA KUHNA:

Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod
Jihomoravský kraj Brno

Město Hrušovany nad Jevišovkou
Klub chovatelů českých fousků  

Lovecký svět s.r.o., Grešlové Mýto
VP AGRO spol. s.r.o., Praha

Sekula Karel,  Hrušovany nad Jevišovkou
DODO stavební firma, Tvořihráz

Jelínek Jiří s.r.o. Stavební firma, Znojmo
Hobza Roman zámečnictví, Oleksovice

SILMEWT Příbram a.s.
HUNTING & SPORTING ARMS s.r.o., Brno

AGROPODNIK Znojmo, a.s.
Mudr. Švéda Jiří
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