




Memoriál Doktora Kuhna 2020

Královské město Písek mělo zásadní vliv na chov loveckých psů díky 
myslivosti v píseckých lesích a odbornosti na zdejší Lesnické škole. Mezi 
cizími ohaři však u profesionálních myslivců dominoval český pes pro 
svou všestrannost. Písecký profesor Ing. Sekyrka se zasloužil o název 
tohoto plemene Český fousek ještě před l. sv. válkou. Po ní se o chov 
tohoto Českého fouska, který byl značně zdecimován válkou, zasloužil 
vrchní rada Houska, taktéž písecký občan. V Písku se začíná tvořit 
skupina lidí, kteří věří ve vzkříšení Českého fouska, což se postupně 
začíná dařit a jsou vychováni výteční jedinci za pomoci vynikajících lidí, kteří na tom pracují 
bez ohledu na čas a peníze. Mezi nimi se v této době objevuje veterinární lékař MVDr. Josef 
Kuhn, který zde nastoupil po ukončení vojenské služby na Válečné škole v Praze. Dva roky 
byl v bezprostřední blízkosti prezidenta Masaryka, hlavně pro jeho výtečnou střelbu. Tu asi 
získal ve svém rodišti na myslivně v Kášovicích, kde se narodil v roce 1902. Pan František 
Houska se snažil Dr. Kuhna zainteresovat do obnovy tohoto plemene. Po jeho odchodu do 
penze na Šumavu, kde v roce 1945 umírá se Dr. Kuhn stává vedoucí a rozhodující osob-
ností v chovu tohoto plemene, vlastně až do 70 let. Po 2. světové válce zakládá inbrední lin-
iový chov, kde z vlastního chovu dává do 1. linie Bojara z Jedlového vrchu a do 3. linie Arko 
Albrechtice. Oba po výtečném otci považovaném za výchozího jedince linií Ador zv. Bojar 
z Bahňáku, taktéž z jeho chovu. Jižv roce 1949 na celostátní výstavě v Praze, byly Českému 
fousku zadány oba šampionáty pro psa i fenu. V roce 1957 se Český fousek zúčastnil, ještě 
jako neuznané plemeno FCI, na světové výstavě ve Vídni. Úspěch byl ohromný až tak, že 
Dr. Kuhn řekl ”toto nám Němci neodpustí”, což se skutečně stalo v roce 1963, kdy ČMKÚ 
žádala o uznání Českého fouska samostatným národním plemenem. Zástupci Německa 
se postavili proti uznání. Dr. Kuhn musel doplňovat podklady z plemenných knih ještě 
z dob Rakouska-Uherska, kdy byl český pes oficielně přehlížen, přestože byl uznávaným 
a vyhledávaným plemenem pro jeho všestranné vlastnosti. Českou plemennou knihu založil 
v roce 1896 spolek pro ohaře hrubosrsté - Český fousek v Písku. Nakonec v roce 1964 byl 
Český fousek uznán i díky našemu zástupci v FCI. V roce 1958 mohl být ČF uzavřen před 
cizí krví geneticky přísně řízených linií.

V 70 letech Český fousek dosahuje vrcholu, jeho výkon ale i exteriér je stabilizovaný.V té 
době se zapisuje do plemenné knihy i přes 2000 štěňat. Dr. Kuhn může konstatovat, že co 
se zavázal Františku Houskovi, splnil. Léta se nezastavila a v roce 1973 odchází i on na 
odpočinek a loučí se se všemi fouskaři slovy:

Osobně děkuji osudu, že mně umožnil spolupracovat na vzkříšení našeho Českého fouska 
a že naše snaha se vyplnila tak, jaký byl náš sen. Předávám našeho fouska naší veřejnosti 
ke kráse a prospěch u naší československé krajiny a v ní myslivosti, kterou si již dnes bez 
Českého fouska nedovedeme představit. Osud ČF přebírá mladší generace. Přeji jí, aby se 
dopracovala dalších úspěchů, hlavně však, aby zachovala ČF v našich představách podle 
jeho standartu. Přeji ČF, jedinému českému ohaři do další etapy vývoje hodně zdaru doma 
i za hranicemi a všem chovatelům jen úspěchy.

Dr. Kuhn zapsal svoje zkušenosti v chovu do knihy “Monografie Českého fouska”, která 
vyšla ještě před jeho smrtí i díky panu Čelišovi, úspěšnému chovateli ČF, který zajistil její 
vydání. Děkuji.

Ze vzpomínek na otce, ale i na naše fousky dcera Ing. Jana Horová- Kuhnová.
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Jihočeská pobočka KCHČF
OMS Písek 

pořádají ve dnech

11. - 13. září 2020

XV. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna
se zadáním titulů CACIT a CACT, res. CACIT a res. CACT

Vítěz MVDr. Kuhna nejlepšímu ohaři v soutěži.



Status Memoriálu MVDr. Josefa Kuhna

Soutěž je mezinárodní a mohou se jí zúčastnit ohaři jakéhokoliv 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 účinný od 1. 1. 2020 
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 Memoriálu MVDr. 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 zkušebním řádem 
a směrnicemi FCI.

Organizační výbor
Ředitel a pověřená osoba: Ing. Václav Sobolík, tel. 602 488 671
Vrchní rozhodčí: Jaroslav Procházka, tel. 604 713 301

Správce memoriálu: Josef Němec a kolektiv: tel. 777 748 849
Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ Praha dle požadavku výboru klubu a pořadatele

Delegace rozhodčích
Vrchní rozhodčí: Jaroslav Procházka okr. Písek 

Rozhodčí Velké pole Břetislav Uchytil okr. České Budějovice
 Aleš Suchánek okr. Olomouc
 Václav Charvát okr. Mladá Boleslav

Rozhodčí Malé pole Jiří Štich okr. Plzeň
 Miloslav Kročák okr. Litoměřice

Rozhodčí Voda Vladimír Mráz okr. Strakonice
 Miroslav Stanovský okr. Slovensko



Rozhodčí Barvy Jan Bína okr. Sokolov
 Ivan Dugovič okr. Slovensko
 František Strnad okr. Písek
 Vladimír Kůrka okr. Louny
 Martin Suchánek okr. Olomouc

Rozhodčí Vlečky Jana Kočová okr. Tábor
 Jaromír Ouředník okr. Prachatice

Rozhodčí Drobné discipl. Josef Hlaváč okr. Vyškov
 Josef Dědouch okr. Pelhřimov

Náhradníci: František Matějka /Praha/, Václav Baroch, Jan Šlouf / PL/, František Kerda 
/HK/, Eva Pavlíková /PA/, Pavel Hermann /OP/, Ladislav Purkrábek /PL/

Ekonomické a administrativní práce, tiskový referent: Dana Lukášková, tel. 607 932 341
Zpracování dat: Kateřina Zborníková, jednatelka OMS Písek

Veterinární dozor: Vet. správa Písek
Lovecké troubení: František Bláha a kolektiv

Ubytování: Benešovský mlýn u Heřmaně, souřadnice: N 49o 14. 1017
                                                                                      E 014o09. 2583

kontakt: p. Uhrák, tel. 777 663 390, p. Psohlavcová tel. 777 800 836
Možnost ubytování v chatkách u penzionu. 
Ubytování pro rozhodčí je zajištěno přímo v penzionu 
Občerstvení zajišťuje rodina Vaněčkových, tel. 602 152 592

Čestné předsednictvo 
starostka Písku p. Mgr. Eva Vanžurová
předseda OMS Písek p. Jan Matulka
řed,Lesní správy Orlík p. Ing. Ivan Bambuškár
řed. Lesů Města Písek p. Ing. Václav Zámečník
WOTAN Protivín p. Ing. Milan Frnoch

Program XV. Memoriálu MVDr. J. Kuhna 
Pátek 11. 9. 2020

14:00 sraz účastníků Benešovský Mlýn
16:00 vet. prohlídka, přejímka psů, fotografování, kontrola úhrad startovného, pojištění
 zbraní a loveckých lístků
17:00 porada rozhodčích
18:00 přivítání účastníků Memoriálu dr. Kuhna a představení startujících a jejich psů
 kontrola PP a jejich rodokmenová hodnota, losování
20:00 přátelské posezení



Sobota 12. 9. 2020

7:00 snídaně – penzion Benešovský mlýn
8:00 slavnostní zahájení Memoriálu dr. J. Kuhna u penzionu Benešovský mlýn
9:00 odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště
17:00 předpokládané ukončení prvního dne soutěže
19:00 společenský večer – penzion Benešovský mlýn

Neděle 13. 9. 2020

7:00 snídaně
8:00 zahájení druhého dne, penzion Benešovský mlýn
8,30 odjezd do honiteb na jednotlivá pracoviště
17:00 předpokládané ukončení soutěže, vyhodnocení XV. Memoriálu dr. J. Kuhna

Jednotlivá pracoviště
Velké pole: Bažantnice Radany - Myslivecký spolek Tálín a Myslivecký spolek Skály
 a MS Křtětice
 ved. pole: Pavel Jára, tel. 607 771 151
                  Zdeněk Řezáč, tel. 721 721 038

Vodní práce: Lovecká chata Bažantnice Radany, souř. N 49o12. 7879
                                                                   E 014o08. 1958
 vedoucí: Fr. Brůžek, tel. 774 454 462

Malé pole: Chata Bažantnice Radany 
 vedoucí: Petr Zedníček, tel. 732 881 359

Občerstvení zajištěno v Lovecké chatě Bažantnice Radany
Pro vodu a velké a malé pole – souřadnice Chata Radany viz výše

Lesní disciplíny: Na Křižatkách Písek – Bílý dům , souř.: N-49o18. 8529
                                                                       E-014o12. 4198

Vedoucí: Václav Myslivec a kolektiv, tel. 792 303 083
Občerstvení zajištěno – Bílý dům

Všeobecná ustanovení a ustanovení pořadatele
Vůdce psa se s přihlášeným psem dostaví na místo prezence a veterinární přejímky v čase 
určeném těmito propozicemi, přičemž musí být vhodně myslivecky ustrojen, vybaven 
loveckou zbraní, pomůckami potřebnými k předvedení svého psa a doklady určenými 
zkušebním řádem a zákonnými předpisy, není-li vůdce psa držitelem lovecké zbraně, oznámí 
toto pořadateli co nejdříve po obdržení tohoto programu memoriálu. 
Z důvodu identifikace , povinných záznamů a kontroly zdravotního stavu psů, předloží vůdce 
při prezenci a veteriární prohlídce psa:
1/ průkaz původu psa / na přední straně s podpisem chovatele,na zadní straně s adresou 
majitele psa



2/ očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata /s vyplněnými identifikačními údaji o majiteli 
a psu a platnou vakcinaci
3/ doklad o členství v ČMMJ a KCHČF, lovecký lístek, zbrojní průkaz a průkaz používané 
zbraně
Jedinci bez identifikačního tetování musí být označení 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 takém 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 
utrpením, 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, 
pořadatel neručí za poranění nebo ztrátu psa. 
Je zakázáno trestání psa a používání donucovacích prostředků, vůdce musí mít psa na 
hladkém pracovním obojku po celou 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 elektrického obojku a j. Korekčních aparátů či jejich imitací, při 
porušení uvedeného ustanovení může být vůdce rozhodčím nebo pořadatelem ze soutěže 
vyloučen. 
Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen tehdy, nebyl-li při zkouškách 
dodržen zkušební řád, protesst musí podat ihned písemně po oznámení výsledků ocenění 
z jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou povinni ihned seznámit a následně předat protest 
vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním protest vyřešit, vůdce musí před projednáním 
protestu složit jistinu ve výši 2000 Kč, jistinu vybírá zástupce pořadatelského zajištění a to 
vždy proti potvrzení, ve kterém 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, 
pssychotropních látek nebo drog, v takovém případě mají rozhodčí právo vůdce psa ze 
soutěže vyloučit. 
Není přípustné používat při této soutěži jiných zbraní než zbraní 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. 
Vůdce nesmí v průběhu plnění disciplíny používat mobilní telefon. 

Veterinární podmínky
Soutěže se mohou účastnit pouze klinicky zdravá zvířata,bez zjevných příznaků onemocnění 
a jen z chovů a území, na která 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, kterí se 
soutěže přímo neúčastní a jsou v místě přítomní, ale také ostatních druhů zvířat, která se 
v místech konání soutěže nachází, pořadatel má právo tato zvířata a je doprovázející osoby 
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 dní, feny do 50. dnů po porodu a háravé feny. 
Psi chovatelů z ČR musí být doprovázení pasem nebo očkovacím 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 splňovat podmínky dané nařízení 
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 zákonem 246/1992 Sb. , ve znění 
prováděcích předpisů. 
Tyto veterinární podmínky mohou býtv 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. 

Přihlášky posílejte nejpozději do 10. 8. 2020 na adresu:
p. Aleš Suchánek Zakladatelů 1/31 750 02 Přerov VIII. - Henčlov
tel. +420 04 139 599 e-mail: suchanekales@seznam. cz
Garant memoriálu: OMS Písek, zast. Ing. Václav Sobolík, tel. +420 602 488 671
e-mail: sobolik.vaclav@seznam. cz. 
Přihlášky ke stažení: stránky Klubu chovatelů českého fouska, www. cesky-fousek. cz

Startovné
Startovní poplatek činí 4000 Kč. Pro členy ČMMJ a členy klubu KCHČF bude poskytnuta 
sleva ve výši 50 %. Pro zahraniční účastníky 150 EURO. 
Startovné hradí vůdce buď:
1/ bankovním převodem – částku pošle na účet KCHČF: 7300002122/8040
jako variabilní symbol uvede tetovací číslo psa. Do zprávy pro příjemnce uveďte jméno 
vůdce. 
2/ poštovní složenkou typu A / platba na účet /
3/ při prezentaci na místě v hotovosti

Startovné vůdce uhradí až po obdržení propozic s potvrzením, že byl na zkoušky přijat, 
nejpozději do: 31. 8. 2020. 

Pokud se vůdce ze zkoušek odhlásí po zaplacení startovného, propadá částka ve 
prospěch pořadatele. 

Poplatek za střelce 300 Kč bude hrazen na místě.



Děkujeme všem
sponzorům!




