
Karel Podhajský
(24. 5. 1871 – 12. 9. 1930)

Memoriál Karla Podhajského
Členové Československé myslivecké jednoty

si velmi cenili práce Karla Podhajského a aby
neupadl v zapomnění, nazvali po jeho smrti nej-
vyšší zkoušky loveckých psů jeho jménem.
Poprvé se pod názvem Všestranné zkoušky
Karla Podhajského konaly roku 1932. Od roku
1946 se užívá pojmenování Memoriál Karla
Podhajského.

Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za
dva roky. V roce 1944 bylo od jejich konání
kvůli válce upuštěno. Od roku 1946 se Memori-
ál koná každoročně a účastní se ho nejlepší psi
střední Evropy: 10 psů z České republiky, kteří
se nominují na Memoriálu Richarda Knolla
a 10 psů ze zbylých zemí střední Evropy.

V Litomyšli se Memoriál Karla Podhajského
uskutečnil v letech 1955, 1971, 1988, 1998
a 2008.
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Karel Podhajský se narodil roku 1871
do rodiny litomyšlských měš�anů
Matěje a Anny Podhajských. Svůj život

prožil v domě čp. 68 na náměstí, kde je dnes
osazena pamětní deska od Františka Jandy. 

Otec Matěj byl významnou osobností. Živil se
jako obchodník, měl zastoupení italské pojiš�ov-
ny a byl členem řady spolků. Z těch nejvýznam-
nějších jmenujme hasiče a střelce do terče. Byl
rovněž vášnivým lovcem a chovatelem setrů.
Matka Anna zůstala v domácnosti a starala se
o tři děti – Karla, mladšího Gustava a Marii. 

Karel Podhajský vychodil obecnou školu
v Litomyšli a poté absolvoval německou
obchodní akademii v Praze. Po dokončení studií
krátce pracoval pro pojiš�ovací společnost Asse-
curatione generali v Praze. V letech 1894-1895
prodělal Podhajský vojenskou službu v Čáslavi,
odkud jej patrně kvůli smrti otce předčasně

odvolali zpět do Litomyšle. Roku 1900 nastou-
pil jako účetní Osady města Litomyšle a od
roku 1903 zastával funkci důchodního. Většinu
volného času Podhajský věnoval přírodě, lovu
a kynologii, byl však také jedním z prvních cyk-
listů a lyžařů v Litomyšli.

Když v roce 1905 umírá Podhajského matka,
Karel zůstává v domě sám, nikdy se neoženil.
Podhajského ovšem obklopovala řada přátel,
mezi které patřila rodina advokáta Theodora
Slavíka, lesní správce Robert Demuth, českotře-
bovský lékárník August Veselý, mlynář Karel
Faulhammer, řídící učitel a ornitolog z Vysoké-
ho Chvojna Josef Musílek nebo Václav Vach,
kolega z úřadu. Navštěvoval rovněž řadu zná-
mých myslivců a hajných po celé republice.

Podhajský byl členem Ústředního spolku pro
ochranu honitby a chov loveckých psů
v Čechách a roku 1923 se podílel na založení

Československé myslivecké jednoty. Stál
i u založení plemenné knihy loveckých plemen
a prostřednictvím Josefa Musílka se zajímal
také o vznik Československé ornitologické spo-
lečnosti. Řadu let působil v roli redaktora kyno-
logické části časopisu Stráž myslivosti, jehož
byl také častým přispěvatelem. V roce 1923 mu
vyšla kniha Ohař všestranný jako zachránce
zvěře. Na Litomyšlsku se mu podařilo dosáh-
nout zákazu odstřelu vzácné a ohrožené zvěře
(1923) a rozvinout kynologii. Unikátní sbírku
paroží a růžků s vývojovými vadami a choroba-
mi odkázal jako studijní pomůcku vysoké škole
lesnické v Brně. Dnes je bohužel ztracena.

Karel Podhajský zemřel roku 1930, po krátké
nemoci, ve věku 59 let. Na jeho počest se kaž-
doročně konají mezinárodní lovecké psí zkouš-
ky pod názvem Memoriál Karla Podhajského.

1. Rodný dům Podhajského, čp. 68 na Smetanově nám., 2. K. Podhajský s Dorem, 1920 3. Psinec K. Pod-
hajského – Stella, Rigo-Wanda, Toska, Dora a Dor, 1921, 4. Zkušební komise, Pardubice 1929, Ing. Suchý
a K. Podhajský, 5. K. Podhajský s Dorou, 1924
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