
Vzpomínka na MVDr. Josefa Krajču 

   Naši veterinární a drůbežářskou veřejnost zastihla koncem března 

velmi smutná zpráva. Svoji rodinu, přátele a kolegy navždy opustil  

MVDr. Josef Krajča. 

Dr.  Josef Krajča se narodil 5. června 1943 v Lípě u Zlína. Studium na 

zemědělské technické škole – obor veterinární v Kroměříži  ukončil 

v roce 1963  (1959-1963). 

Po promoci na Veterinární fakultě VŠZ v Brně v roce 1969 nastoupil 

odbornou stáž na katedře chorob drůbeže  u prof. Bedřicha Klimeše, 

CSc. 

V následujícím roce byl přijat na OVZ v Prostějově  jako specialista 

pro choroby drůbeže na detašované pracoviště  Drůbežnictví Xaverov 

v Přemyslovicích. Absolvoval odborné  atestační školení I a II stupně. 

 

Ve svém oboru zaváděl jako vůbec první v Československu řadu 

inovativních postupů,  např. injekční vakcinaci kuřat proti Markově 

chorobě a další. 

 Po privatizaci veterinární služby od  roku 1991 do roku 2015 působil 

na prostějovsku jako uznávaný privátní veterinární lékař. 

Jeho rozsáhlé znalosti a zkušenosti mu dávaly právo s typicky suchým 

humorem komentovat řadu novinek a životních situací.  

Dr. Krajča  celou svou profesní karieru zasvětil aviární medicíně a rád 

se s kolegy podělil o své  celoživotní odborné zkušenosti. 

V roce 2019 převzal na VFU Brno Zlatý diplom z rukou rektora prof. 

A. Nečase, Ph.D., MBA jako ocenění jeho celoživotní odborné 

činnosti. 

K jeho životním prioritám patřila rodina, pýchou mu byla vzorně 

udržovaná zahrada, o kterou pečoval společně s manželkou Libuší.  



Jako správný chlap zasadil strom, postavil dům, měl 2 děti, těšil se ze 

4 vnoučat a celý život prožil ve šťastném manželství se 

svou manželkou veterinární techničkou a jeho blízkou spolupracovnicí 

v jeho životním poslání. 

Odchodem MVDr. Josefa Krajči ztrácíme poctivého a obětavého 

kolegu a kamaráda. 

Jeho  odborné a lidské vlastnosti nebudou však zapomenuty a budou 

pokračovat v odborných aktivitách jeho syna Aleše, rovněž 

veterinárního lékaře specialisty pro choroby drůbeže.  

Čest jeho památce 

Za českou asociaci aviární medicíny, 

Karel Kutlvašr, Karel Kovařík, Ladislav Lojda 

 

 


