
Návštěva u chovatele. 
 
     Dne  8.března 2006 se dožil významného životního jubilea 70 let přítel František Vítů 
z Hodic, člen ZO ČSCH Třešť. Mezi jeho gratulanty jsem byl i já, společně s předsedou ZO 
př. Jiřím Cahou  a při této příležitosti jsem mu položil několik následujících otázek, na které 
mi velice ochotně odpověděl. 

 
Františku co tě přivedlo k chovatelství, především 
k chovu králíků : 
     Narodil jsem se v Krahulčí u Telče a své dětství 
jsem prožil obklopen různým drobným zvířectvem a 
v přírodě. Od mládí jsem měl zájem o chov králíků a 
také holubů. Tomu abych se chovu mohl plně 
věnovat se mi podařilo až po vyučení a ukončení 
základní vojenské služby. Po vojně jsem se oženil a 
přestěhoval do Hodic, kde již chov králíků byl 
založen, ale ne čistokrevný. Zaměstnání jsem 
nastoupil v nábytkářském závodě Interiér v Třešti. 
Tam jsem se poprvé setkal se zapáleným chovatelem 
a funkcionářem ZO ČSCH Třešť př. Sovou, který 
v tu dobu vykonával funkci předsedy a ten mě 

přivedl do řad třešťských chovatelů. 
 
Fanouši, jaké bylo tvé první chované 
plemeno: 
     Za dobu co králíky chovám jsem vystřídal 
několik plemen. Nejdříve jsem začal chovat 
králíky holandské, moravské modré, hototské, 
kalifornské a japonské.  Po nich mi učarovali 
tříbarevní strakáči černožlutí a jejich chovu se 
věnuji dodnes. V roce 1970 jsem vstoupil do 
klubu chovatelů těchto králíků. V 80. letech 
jsem získal výzkumný chov  a snažil se udržet 
tříbarevného strakáče, neboť v tu dobu 

většina chovatelů přešla na chov ČS černožlutých a tříbarevní strakáči pomalu mizeli. V tuto 
dobu jsem se blíže seznámil se slovenským chovatelem a posuzovatelem králíků př. Štefanem 
Ochockým, se kterým jsem začal spolupracovat. 
 
V čem vaše spolupráce spočívala. 
     Společně se Štefanem jsme se dali do šlechtění tříbarevného strakáče modrožlutého, který 
se v té době nikde nechoval, ale tehdy platným vzorníkem byl uznán. Naši společnou práci 
však v roce 1992 ukončilo náhlé úmrtí mého kamaráda. V započaté práci jsem neustal, ba 
naopak. Chtěl jsem, aby naši spolupráci připomínal navždy námi vyšlechtěný nový barevný 
ráz králíka TS. 
 
Vím, že tě krátce nato  postihla vážná nemoc, jaký měla dopad na tvou další chovatelskou 
činnost. 
     Jak říkáš, je pravdou, že v té době jsem začal pociťovat zdravotní problémy. Ve šlechtění 
tříbarevné strakáče jsem přesto pokračoval a má práce přinesla úspěch. Na podzim roku 1995 
jsem poprvé  v Třešti vystavil tříčlennou kolekci  tříbarevného strakáče modrožlutého, i když 



měli jisté nedostatky, především v hmotnosti. Tento úspěch mi dodal další síly do další 
chovatelské práce. V současné době chovám české strakáče modrožluté, ale ve značně 
omezeném počtu. 
 
Za dobu tvé chovatelské činnosti  si získal i ocenění na 
různých výstavách. Mohl by jsi říci, kterých ocenění si nejvíce 
vážíš. 
     Máš pravdu. Získal jsem nemálo čestných cen, diplomů a 
pohárů a to jak na výstavách v našem regionu, tak i na 
výstavách celostátních. Nejvíce si cením ocenění kolekce TS 
modrožlutých na Evropské výstavě v Brně v roce 1998, kde 
byla vystavená jako  jediná a získala 91 b., 93,5 b., 93 b., a 
92,5 b. a bylo to krátce po tom co jsem uvedené plemeno 
vyšlechtil. Také si cením čestných cen, které se mi podařilo 
získat na toto plemeno na dalších regionálních výstavách. 
 
 
A co tvá chovatelská současnost. 
     Abych pravdu řekl, chovám své králíky nadále, nyní ČS modrožluté. Ale již mi roky 
přibyly a nemoc také sil nepřidá a tak jsem chov značně omezil. Je škoda, že se do současné 
doby nenašel chovatel, který by chtěl ČS modrožlutého chovat. Rád bych mu s chovem 
poradil. Zřejmě je to pro náročnost tohoto barevného rázu. 
 
     Po této odpovědí  jsem Fanoušovi, jak mu všichni v organizaci říkáme, poděkoval za 
poutavé vyprávění. Popřál , aby mu zdraví sloužilo alespoň tak jak dosud a ještě mnoho  
úspěchů při chovu svých českých strakáčů modrožlutých. 
 
        Pavlík Jiří 
        Jednatel ZO ČSCH Třešť 
           
 
 


