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Datum: sobota 29. 3. 2014  
Místo konání: Velká zasedací místnost, Sekretariát ČSCH, Praha 8 – Kobylisy 
Účast delegátů: přítomno 50 delegátů okr. organizací (OO) a 25 delegátů Klubů chovatelů 
králík ů (KCHK) , tj. přítomna nadpoloviční většina, konference je usnášeníschopná  
Účast členů ÚOK CHK a RK: všichni přítomni + tajemník ÚOK CHK 
Zahájení jednání: 10,00 hodin 
 

1.) Zahájení 
Př. MVDr. Miloslav Martinec, pověřený vedením konference, přivítal delegáty a hosty 

na ústřední konferenci. Z pozvaných hostů se konference zúčastnili př. Jaroslav Bayer (ÚOK 
CHD), Václav Chmelík (ústřední registrátor), Milan Kotyza (ÚV ČSCH) a Jaroslav Verner. 
Posléze byl schválen předložený program konference. Př. MVDr. Martinec navrhl jako 
zapisovatele konference př. Vlastimila Šimka, což konference jednomyslně schválila. Dále 
byli z pléna navrženi a schváleni ověřovatelé zápisu – př. Stanislav Kulanda a Antonín 
Stehlík.  

2.) Volba mandátové, návrhové komise  
Za ÚOK CHK byl do komise navržen a poté schválen jako předseda př. V. Šimek; 

z pléna byli navrženi a posléze schváleni př. Milan Caithaml a Václav Heler. Podle prezenční 
listiny byla konstatována účast, resp. usnášeníschopnost.  

3.) Zpráva o činnosti ÚOK CHK za rok 2013 
Zprávu o činnosti ÚOK CHK v uplynulém roce přednesl předseda ÚOK př. Petr Sirotek. 

Na začátku připomněl velmi náhlé úmrtí dlouholetého člena ÚOK a předsedy Sboru 
posuzovatelů králíků př. Ing. Josefa Zadiny. Jedná se o citelnou ztrátu pro naše chovatelství, 
přičemž vyjádřil přesvědčení, že o to více bude nutné vystupovat jako skutečný tým a 
králíkářství tak posunout dopředu. Dále stručně shrnul schůze ÚOK v roce 2013. První schůze 
se konala 16. 2. 2013, její náplní bylo zhodnocení EV Lipsko 2012 a příprava ústřední 
konference 2013, přičemž detailní zpráva zazněla již na ústřední konferenci v roce 2013. 
V rámci nově zvolené ÚOK se konaly celkem 3 schůze, vč. informační schůzky po volbách, 
kde se rozdělily kompetence členům ÚOK. První schůze „nové“ ÚOK se konala dne 14. 6. 
2013 v Čáslavi, a její náplní bylo zejména zajištění školení adeptů, vč. přijímacích a 
závěrečných zkoušek. Na tomto školení se posléze o den později podíleli členové ÚOK a 
Komise Sboru posuzovatelů králíků. Dále byly uvedeny informace k CVMK 2013, vyřízena 
rozsáhlá korespondence, vč. návrh změny evropského standardu (novelizace) pro plemena 
našeho původu, a také byl pověřen Ing. Josef Blokeš řízením Sboru posuzovatelů králíků. 
Druhá schůze se konala dne 11. 9. 2013 v Lysé nad Labem při příležitosti konání CVMK. 
Byly přečteny připomínky chov. klubů ve věci změny evropského standardu a byly vybrány 
připomínky, které budou postoupeny standardové komisi králíkářské sekce EE. Př. Šimek 
předložil návrh směrnice pro udělování výstavních titulů na CVMK a CV pro mladé chovatele 
králíků, a návrh diplomů – Mistr ČR a Šampion ČR, což bylo schváleno. Vedoucí 
posuzovatelů na CVMK př. Ing. Blokeš referoval o detailech v rámci posuzování na CVMK, 
zejména byla schválena upravená směrnice pro udělování výst. titulu Mistr ČR. Třetí schůze 
se uskutečnila dne 14. 11. 2013 v Lysé nad Labem při příležitosti konání CV. Bylo schváleno 
33 plemenných chovů a uznán nový barevný ráz meklenburského strakáče (divoce zbarvený, 
potažmo železitý) a tříslového králíka (marburský). Dále mezi hlavní body patřilo zhodnocení 
CV, navržení zástupce ÚOK do redakční rady časopisu Chovatel (př. V. Šimek), a byla řešena 
otázka organizace CVMK 2014. Schůze ÚOK č. 1/2014 proběhla dne 28. 2. 2014 v Čáslavi, u 
příležitosti školení posuzovatelů králíků a řešila se zejména otázka organizace školení 
posuzovatelů, potažmo adeptů (7. 6. 2013, Čáslav), účast na mezinárodním školení 
posuzovatelů králíků v nizozemském městě Putten a zhodnocení zprávy z listopadové Valné 
hromady (VH) ČSCH. 
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Mimoto, př. Sirotek uvedl snahu ÚOK šetřit prostředky, což je zřejmé i na schůzích, 
které se konají vždy u příležitosti nějaké akce (výstava, školení). To se odrazilo v rozpočtu 
ÚOK, kdy pak mohou být chov. klubům poskytovány příspěvky. Zápisy z jednání ÚOK jsou 
zpracovávány v nové a zejména rychlejší formě, což jistě odborná veřejnost ocenila, oproti 
minulé situaci. Dále se vrátil k příspěvku předsedy ÚV ČSCH př. M. Kotyzy z VH. Zde př. 
Kotyza ve své zprávě podrobil ÚOK CHK kritice. Př. Sirotek doufá, že tato slova nebyla 
myšlena vážně a dojde k vysvětlení a nápravě, protože celá ÚOK je se zprávou př. Kotyzy 
silně znepokojena. Proto př. Sirotek považoval za vhodné zde na to reagovat. ÚOK nikdy 
nebyla proti spolupráci se SZCH (slov. svaz chov.), nicméně o CVMK SR Košice se 
dozvěděla pozdě a neoficiálně, a tudíž vznikly zbytečné emoce. ÚOK si váží chovatelů, kteří 
se SR spolupracují, avšak vzhledem k tomu, že se CVMK ČR konala o týden později, bylo 
nemožné tuto akci oficiálně podpořit. Spolupráci s SZCH je ÚOK CHK v budoucnu 
nakloněna, především se o konkrétních situacích však musí dozvědět oficiální cestou a 
relativně včas, aby to mohlo být projednáno. Dále ve zprávě př. Kotyza zazněla kritika na 
ÚOK CHK vs. oceňovací lístky krmivářské firmy De Heus. ÚOK CHK nikdy o podobné věci 
nejednala a s firmou ani spolupracovat nemůže, protože ÚOK nemá právní subjektivitu. Zcela 
stejný závěr je s firmou na výkup králičích kůží CALOROSO s.r.o.; vše je ponecháno v rámci 
svobody volného trhu. Uvedl informace k pořádání CVMK 2014, která se nakonec uskuteční 
ve dnech 5. – 6. 9. v Litovli – Nasobůrkách, a o celé situaci, kterou ÚOK musela v rychlosti 
řešit. Dále, předal dlouholetým funkcionářům př. V. Chmelíkovi a J. Vernerovi slavnostní 
plaketu a poděkoval jim za jejich celoživotní práci pro české chovatelství. Závěrem vyslovil 
poděkování členům ÚOK za spolupráci v nelehké situaci, a dále všem chovatelům a 
funkcionářům, kteří se snaží náš chov králíků prezentovat odpovídajícím způsobem, zejména 
na vrcholových výstavách.  
 

4.)  Zpráva předsedy Sboru posuzovatelů králík ů 
Zprávě se věnoval nově zvolený předseda Sboru posuzovatelů králíků, př. Ing. Josef 

Blokeš. Př. Ing. Blokeš byl pověřen vedením posuzovatelů, do řádných voleb v březnu roku 
2014. Referoval o akcích spojených s posuzovateli v tomto období. První akcí bylo školení 
adeptů dne 15. 6. 2013 v Čáslavi. V evidenci ÚOK ke dni školení bylo celkem 26 adeptů. 
V rámci přijímacích zkoušek byli přijati dva noví uchazeči a stali se tím adepty. K závěrečné 
zkoušce se přihlásilo 7 adeptů, přičemž 4 z nich (I. Gorčica, K. Chadraba, P. Krejčí, D. Kunc) 
zkoušku úspěšně vykonali a stali se posuzovateli. Dále připomněl podmínky pro uchazeče o 
adeptský kurz (min. 18 let, min. 5 let členem ČSCH, min. 3 obeslané vrcholové výstavy). Až 
po splnění těchto formálních podmínek je uchazeč zván k přijímací zkoušce. Druhou akcí 
byla CVMK v Lysé nad Labem. Na výstavu bylo přihlášeno 2057 ks králíků + 97 ks 
v mládežnické expozici. Výstavu posoudilo 35 posuzovatelů králíků; bohužel se objevilo 
několik součtových chyb. Bude snahou Komise sboru posuzovatelů králíků toto 
minimalizovat. V souvislosti s CVMK došlo k delegaci posuzovatelů „na poslední chvíli“, a 
to z toho důvodu především pozdního zaslání přihlášek některých vystavovatelů. Toto téma 
bude patrně potřeba v budoucnu ještě otevřít, abychom se vyhnuli s tím spojenými 
nepříjemnostmi. Třetí akcí byla CV v Lysé nad Labem. Zde bylo přihlášeno 2574 ks králíků, 
které posoudilo celkem 41 posuzovatelů. Zde již byla kázeň vystavovatelů lepší a přihlášky už 
docházely v řádném termínu. Další akcí bylo zajištění školení posuzovatelů králík ů ve 
dnech 1. – 2. 3. 2014 v Čáslavi. Zde byli posuzovatelé proškoleni na nově uznané barevné 
rázy, a dále se školily další 3 plemena. Oproti minulým ročníkům je to sice méně, avšak 
věříme, že se kladně projeví na organizaci a přínosu školení pro posuzovatele samotné. Dále 
proběhly volby do Komise sboru posuzovatelů králíků. Zvoleni byli: př. Ing. J. Blokeš, J. 
Jahoda, MVDr. M. Martinec, P. Sirotek, V. Šimek a J. Šíp. Předsedou Sboru byl zvolen př. 
Ing. Blokeš. Poslední akcí bylo mezinárodní školení posuzovatelů králíků v nizozemském 
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městě Putten. Toho se zúčastnilo celkem 7 našich posuzovatelů. Školení bylo zaměřeno na 
nizozemská, belgická a anglická plemena králíků.  

Ke dni konference má Sbor posuzovatelů králíků 106 aktivních členů. V roce 2013 
bylo celkem vykonáno 1143 posuzovatelských výkonů, průměr je 11,20 výstavy na 
posuzovatele, což je mírně sestupná tendence, patrně zapříčiněná loňskou situací v chovu. 
Vzhledem k průměrně vyššímu věku našich posuzovatelů je složitější situace s delegováním 
na vrcholové výstavy, zejména s ohledem na možnosti dopravy, zatímco naopak někteří 
mladší kolegové někdy ve čtvrtek či pátek nemohou být přítomni na výstavě kvůli pracovním 
povinnostem, které jsou v dnešní společensko-ekonomické situace pro ně jasně prioritní, což 
je zcela pochopitelné. Snahou Komise bude toto v příštích letech aktivně řešit, přičemž se 
uvažuje o aktualizaci adeptského kurzu. Dalším úkolem bude novelizace terminologie 
barevných rázů. Dne 14. 4. 2014 se sejdou předsedové ÚOK a Sborů posuzovatelů, aby řešili 
otázku aktualizace Řádu pro posuzovatele zvířat, ve smyslu určitého sjednocení. 
 

5.) Zpráva o Centrální plemenné knize králíků 
Zprávu přednesl př. MVDr. Martinec. V Centrální plemenné knize v roce 2013 bylo  

zaregistrováno 3662 ks národních plemen (v roce 2012 to bylo 3651 ks králíků). Jednotlivá 
plemena byla zaregistrována v následujících počtech (v závorce uvedeny počty r. 2012). 
Moravský modrý  827 ks  (821) 
Český albín 620 ks (663)    
Český luštič 331 ks (359)    
Český strakáč 843 ks (821)     

Moravský bílý hnědooký 261 ks (232)    
Český červený 547 ks (481)    
Český černopesíkatý 233 ks (274)    

Registrace králíků v CPKK má přímou návaznost na zařazení zvířat do genetických 
zdrojů. V roce 2013 bylo vyplaceno na podporu GZ plemen králíků celkem 246 900,- Kč, 
celkem do programu bylo zařazeno 100 chovů. Na stránkách ČSCH je zveřejněn Řád CPKK, 
přičemž při zařazení a registraci tajemník komise důsledně kontroluje jeho plnění, stejně jako 
splnění podmínek Registračního řádu králíků.   

Dále se věnoval aktualizaci směrnic uznávacího řízení plemenných chovů králík ů. 
ÚOK obdržela po výzvě návrhy od KCHK vídeňských plemen, KCHK Nč, KCHK beranů a 
KCHK NoS, KCHK stříbřitých malých a OO Brno. Podle těchto návrhů byl vypracován 
návrh jednotlivých změn (PŘÍLOHA Č. 1), které byly delegátům rozeslány společně 
s pozvánkou a o kterých mohou delegáti konference diskutovat. 
 

6.) Zpráva o činnosti chovatelských klubů 
Zprávu o činnosti chovatelských klubů měl připravenou př. Tomáš Červinka. Poděkoval 

několika klubům za kladný přístup a zasílání informačních zpravodajů. V rámci aktivity 
vyzdvihl několik klubů, jmenovitě např. KCHK Nč (velké množství P-chovů), Rexklub, 
KCHK S malých, KCHK Vss (plemenitba), KCHK ČS (zahraniční spolupráce), KCHK Čv 
(zahraniční soutěže se SR), KCHK Čm a Dl (významné je zejména větší rozšíření Dl) a KCH 
zakrslých králíků (úspěchy v Nizozemsku na výstavě). Bohužel, jsou i kluby, které o své 
činnosti dávají velmi málo, resp. žádné informace, což se odráží v daných plemenech 
samotných. 
 

7.) Zpráva o novošlechtění a regeneračních chovech 
Zprávu přednesl př. Jindřich Šíp. Od poslední ústřední konference byly schváleny následující 
nové statusy novošlechtění, a to na zakrslé teddy hototské bílé – př. Zímová Jana a Brejchová 
Petra, na Tříslové marburské – př. Kročil Miroslav. Dne 14. 11. 2013 došlo v Lysé nad Labem 
k uznání nových barevných rázů, a to meklenburský strakáč divoce zbarvený, a tříslový 
marburský. Posuzovatelé s nimi byli seznámeni na školení posuzovatelů králíků v roce 2014, 
a mohou se tedy regulérně hodnotit body. Více informací zájemci naleznou v příspěvku 
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v časopise Chovatel. Dále seznámil delegáty se nově uznanými regeneračními kříženími: 
belgický obr modrý – př. Souček, belgický obr činčilový a modrý – př. Vránová, siamský 
velký modrý – př. Šamulák, zaječí tříslový modrý – př. Urban, anglický strakáč žlutý a 
madagaskarový – př. Čech, zakrslý rex hototský bílý – př. Dvořák, zakrslý rex hototský bílý – 
př. Vinšová, saténový perlový – př. Suchánek, saténový slonovinový modrooký – př. Höpp 
V roce 2013 bylo ústředně zaregistrováno celkem 698 ks králíků (PŘÍLOHA Č. 2). 

 
8.) Zpráva o činnosti mladých chovatelů králík ů 

O činnosti mladých chovatelů králíků referovala př. Dana Caithamlová. Přiblížila 
mezinárodní kolo MCH, které proběhlo v srpnu v Praze. Společně v př. H. Dulíkovou a V. 
Šimkem zasedala ve zkušební komisi MCH králíků. Soutěž se skládá z hodnocení písemné 
práce, písemného testu znalostí, poznávaček (především živá zvířata) a pohovoru. Znalosti 
našich MCH králíků jsou na velmi dobré úrovni. Soutěže se zúčastnilo asi 100 soutěžících, 
přičemž odbornost MCH králíků je tradičně početně i kvalitativně silnou odborností. Soutěže 
se zúčastnilo 18 MCH králíků ze 17-ti okresů. Uvedla vítěze mezinárodního kola, přičemž 
detailní výsledky jsou zveřejněny již na svazovém webu. V letošním roce se uskuteční 
celostátní kolo v městě Tábor, a to ve dnech 30. 7. – 3. 8.  
 

9.) Zpráva o činnosti králíká řské sekce Evropského svazu 
Zprávu přednesl př. Herbert Zens, místopředseda vedení sekce chovatelů králíků v Evropském 
svazu (EE). Vedení sekce se schází jedenkrát ročně, při příležitosti generálního zasedání EE. 
Volební období výboru je čtyřleté. Sekce chovatelů králíků EE má v současné době 18 členů. 
Uvedl informaci, že obecně stát se může stát členem EE, zastupuje-li daný stát 1 chovatelský 
svaz, což v případě některých jiných zemí může činit organizační problémy. Dále informoval 
o standardové komisi sekce chovatelů králíků při EE. Ta je sedmičlenná, přičemž jejím 
předsedou je kolega Rainer Retschitzegger z Rakouska. Vyzdvihl přínos sekce a standardové 
komise, která jako jediná v EE dokázala vytvořit evropský vzorník pro králíky. V současné 
době se připravuje směrnice pro udělování titulu „mezinárodní posuzovatel králíků“. Dále 
referoval o připomínkách chov. klubů plemen našeho původu, z nichž některé ÚOK komisi 
EE postoupila. Za velký úspěch považuje zařazení samostatného standardu českého luštiče, 
dle návrhu našeho chov. klubu. Zato některé připomínky (např. KCHK českých 
černopesíkatých) nemohly být akceptovány. V krátkosti informoval o nadcházející evropské 
výstavě ve francouzském městě Metz, nedaleko francouzsko-německé hranice. V rámci 
historie těchto výstav se ČR pravidelně umísťovala na 3. pozici v počti vystavených zvířat a 
věří, že tomu tak bude i nadále.  
 

10.) Zpráva revizní komise odbornosti 
Revizní zprávu odbornosti přednesl předseda RK př. Jindřich Snítilý. Revize hospodaření byla 
provedena dne 28. 3. 2013 na Sekretariátě ČSCH v Praze, ve složení: J. Snítilý, V. Uličný 
(oba RK) a J. Vilhelm (tajemník ÚOK CHK). Uvedl konkrétní informace ke kontrole dokladů 
v rámci genových zdrojů, příspěvků na veterinární péče, školení posuzovatelů králíků, 
cestovních účtů funkcionářů ÚOK atd. RK shledala hospodaření ÚOK CHK bez závad, dle 
předem sestaveného plánu. ÚOK CHK v roce 2013 dodržela doporučující postupy od RK. Po 
celý rok se ÚOK CHK chovala hospodárně a šetřila, především v ohledu konání schůzí, a 
proto je kladný výsledek hospodaření odbornosti za rok 2013. Pro rok 2014 RK doporučuje se 
více zaměřit na činnost OO a KCHK, kladně hodnotí konání speciálních výstav, spec. expozic 
a celostátních výstav. Upozornil na povinnost zasílání registrace králíků do 31. 3. daného 
roku.  
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11.) Plán rozpočtu odbornosti na rok 2015 
Plán rozpočtu na rok 2015 přednesl tajemník ÚOK CHK př. Josef Vilhelm. Plán je přílohou 
tohoto zápisu (na svazovém webu – PŘÍLOHA Č. 3, část 1 a 2). Rozpočet na rok 2015 je 
plánován jako vyrovnaný. Detaily položek jsou uvedeny v příloze zápisu. Při schválení plánu 
rozpočtu bude návrh postoupen ÚV ČSCH, který jej začlení a předloží ke schválení Valné 
hromadě ČSCH, v listopadu 2014. 
 

12.) Diskuse 
Př. MVDr. Martinec otevřel diskuzní panel, po krátké přestávce na občerstvení. 

12. 1. Návrh změny podmínek pro uznávací řízení plemenných chovů 
Př. MVDr. Martinec uvedl informace k připomínkám, které pro změnu podmínek přišly. 
Z těchto zaslaných připomínek sestavil body, o kterých se bude jednotlivě diskutovat a 
následně hlasovat. Uvedl systém uznávání P-chovů v minulosti, přičemž k tomuto bodu se 
mnozí delegáti vyjádřili a měli rozdílné zkušenosti a názory. Př. J. Snítilý uvedl, že pokud se 
zde odhlasuje obecně nějaká změna, bylo by dobré aspoň 5 let podmínky ponechat v daném 
znění a nezasahovat do nich. Následně bylo hlasováno obecně o tom, zda konference 
požaduje vůbec nějakou změnu podmínek. Pro přijetí návrhu bylo potřeba minimálně 38 
hlasů. Pro změnu podmínek bylo 60 hlasů, tudíž se dále jednalo o konkrétní formě. Prvním 
specifickým návrhem bylo, aby se uznávací řízení konalo nejen při CV, ale také při CVMK. 
V plénu konference byly vesměs pozitivní ohlasy. Výsledek hlasování byl, že všech 75 hlasů 
(100% konference) bylo pro tento návrh, a tedy návrh byl schválen. Druhým návrhem bylo, 
aby předvedená zvířata ve dvou kolekcích (počítá se nejlepších 6 z nich) byla nadprůměrné 
kvality oproti ostatním zvířatům v daném plemeni, resp. rázu na výstavě, tj. aritmerický 
průměr + 0,3 b. Př. Kulanda (OO Příbram), uvedl, že musí být stanovena nějaká minimální 
hodnota hranice, jako tomu bylo dosud. Odpověděl dr. Martinec, že hranice min. 94,0 bodů 
nadále bude zachována, a to pro plemeno, kde bude vystavovat pouze 1 vystavovatel. U 
plemen, kde bude více vystavovatelů to bude aritm. průměr + 0,3 b., za předpokladu, že 
králíci v uzn. řízení budou mít klasifikaci „Vd“. Pro tento návrh bylo 66 hlasů, a tedy návrh 
byl schválen. Třetím bodem bylo zařazení kolekcí mláďat do uznávacího řízení, k čemuž 
byla delší diskuze, přičemž se objevily různé názory. Př. M. Martinec dal hlasovat o návrhu 
př. T. Červinky, tedy, aby uznávací řízení na CVMK se konalo buď na kolekcích mláďat 
anebo kolekcích dospělých králíků, a na CV jen na kolekci dospělých králíků. Při hlasování 
bylo 48 hlasů pro tento návrh, a návrh byl tedy schválen. Čtvrtým bodem bylo, aby OOK 
CHK provedla v chovu žadatele návštěvu a za účasti posuzovatele či člena chov. klubu 
posouzení chovu na místě. Výsledek by byl podkladem pro následné uznáv. řízení na výstavě 
na zvířatech (CVMK/CV). Dosud stačilo pouze vyjádření OOK (doporučení) k žádosti o P-
chov. K tomuto bodu se opět rozvinula diskuze, především ve smyslu náhrad, tj. kdo kolik a 
komu bude platit za provedení této návštěvy, která by byla podkladem pro uzn. řízení na 
výstavě. Někteří delegáti návštěvu v chovu považovali za zbytečnou, jiní delegáti chtěli 
stanovit podmínky – body, které by se konkrétně měly v chovu kontrolovat, na čemž se opět 
delegáti jednohlasně neshodli. Zazněly i takové hlasy, proč uznávat jen na výstavách 
(CVMK/CV), tedy zda by nestačilo uznání pouze v chovu žadatele. Př. Ing. Blokeš uvedl, že 
v takovém případě by patrně žadatel hradil částku na pohonné hmoty a uzn. řízení vůbec, což 
by šplhalo v dnešní situaci do cca dvou tisíc korun. I proto se domnívá, že (vlastní) uznávání 
P-chovů na základě posouzení na CVMK/CV je také ekonomicky vhodnější. Př. MVDr. 
Martinec posléze navrhl hlasování, zda-li má OOK CHK provádět návštěvu chovu žadatele. 
Proti tomuto návrhu bylo 35 hlasů, pro tento návrh bylo 7 hlasů, zdrželo se 33 hlasů, a tedy 
návrh nebyl přijat. Pátým a zřejmě nejvíce diskutovaným bodem byla přítomnost písmene P 
v pravém uchu králíka z plemenného chovu. V návrhu př. dr. Martince bylo toto zrušit v uchu 
a vést pouze centrálně evidenci P-chovů a označení rodokmenu razítkem „Plemenný chov“. 
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Vlastní tetování takového králíka z P-chovu by bylo číslo okresu (okr. registrace) či písmeno 
S (klub. registrace) v pravém uchu, čímž by se docílilo větší anonymity. Delegáti měly 
rozdílné názory. Př. J. Koczai (KCHK Nč, OO Domažlice) a několika dalších delegátů bylo 
proti, tj. aby písmeno P v pravém uchu zůstalo. Př. T. Červinka je naopak pro předkládaný 
návrh, tedy okr. číslo nebo písmeno S. Př. V. Heler (OO Znojmo) je pro předkládaný návrh, 
přičemž dále uvedl, že sám měl tu zkušenost, že když měl v chovaném plemeni uznán P-chov 
(jako jediný v tom plemeni v ČR), tak vystavení takových králíků se téměř rovnalo zveřejnění 
jména vystavovatele. Bylo navrženo hlasovat o návrhu – zrušit písmeno P v pravém uchu. 
Vzhledem k tomu, že se první nechalo hlasovat o protinávrhu, byl celkový dojem hlasování 
pro delegáty poněkud zmatečný, a proto se rozhodlo hlasovat podruhé, přičemž výsledný 
efekt byl stejný. Pro tento návrh bylo 35 hlasů, proti tomuto návrhu bylo 25 hlasů, zdrželo se 
– 15 hlasů. Návrh na zrušení písmeno P v pravém uchu tedy nebyl přijat, tj. nadále písmeno P 
zůstává.  
12.2 Statistika registrace králíků 
Př. J. Andrš (OO Náchod) uvedl, že by bylo vhodné a reprezentativní uvádět na webu ČSCH 
statistiku – evidenci registrace u okresů a klubů. Dosud se tak neděje. Z pléna delegátů, i 
členů ÚOK CHK zazněny souhlasné názory. Celá věc by byla prospěšná, je však nutné 
dodržet kázeň OO a KCHK, protože některé z nich podklady nedodávají či je dodají s velkým 
zpožděním. I proto byl s tímto tématem dosud problém. 
12.3 Řazení vystavovatelů v katalogu na CVMK/CV 
Př. J. Koczai (KCHK Nč, OO Domažlice) prezentoval názor, aby vystavovatelé na 
CVMK/CV byli v katalogu „rozházeni“ v rámci expozice daného plemene, tj. aby nebyli 
řazeni abecedně, především z hlediska větší anonymity. 
12.4 Poděkování za ČL v evropském standardu 
Př. Břoušek (KCHK ČL a Čč) vyslovil poděkování př. Zensovi za zařazení samostatného 
standardu plemene ČL. To doplnil př. S. Kulanda (OO Příbram), že by bylo vhodné a doufá, 
(když už se dosáhlo zařazení do evr. standardu), že na evr. výstavách budou ČL skutečně 
vystaveni (na minulé EV Lipsko 2012 nebyl ani jeden ČL vystaven). 
12.5 Termín přihlášek na CVMK/CK 
Př. J. Andrš (OO Náchod) se věnoval problematice termínů uzávěrek pro přihlášky na 
CVMK/CV, v návaznosti na zprávu př. Ing. Blokeše. Pozdní termín uzávěrek pravidelně 
vyúsťuje v problém v delegaci posuzovatelů, protože každý oslovený posuzovatel si nemůže 
na poslední chvíli sjednat dovolenou. Odpověděl Ing. Blokeš, že toto je skutečně problém a 
bude to potřeba v budoucnu řešit, ale především vystavovatelé musejí dané termíny opravdu 
dodržet. 
12.6 Organizace CVMK Litovel - Nasobůrky 2014 
Př. M. Kudr (OO Praha - východ) se dotázal na usnesení, ve kterém by se měly nacházet 
informace o pořádání CVMK jen halách. Podle př. Kudra by to mělo být nějaké usnesení 
ÚOK CHK či ÚV ČSCH. Odpověděl př. Sirotek, že ÚOK CHK byla narychlo postavena před 
složitý problém. Buď CVMK uspořádat v termínu 5. – 6. 9. venku, anebo až 25. – 26. 9. 
v hale. Druhou variantu ÚOK zamítla, protože ke konci měsíce září je naplánován velký počet 
výstav, a to i těch větších, což by se mohlo odrazit v odvolání pořádání CVMK 2014 vůbec. 
Proto se šlo cestou „menšího zla“, tedy venkovního prostranství. Následně vystoupil př. 
Václav Uličný (OO Olomouc). Přiblížil další informace. Po nemožnosti pořádat výstavu 
v areálu Nové Zámky u Litovle, zástupci OO Olomouc narychlo hledali jiné stanoviště, 
přičemž v dané oblasti objeli více možných náhradních lokalit a institucí (areál v Olomouci – 
Lazcích, Polytechnickou školu apod.). Vzhledem k organizačnímu zabezpečení a zázemí jak 
pro zvířata, tak i personál výstavy, bylo rozhodnuto CVMK uspořádat v obci Nasobůrky. 
Jedná se o městskou část Litovle. Nasobůrky leží těsně vedle rychlostní silnice R35 a výstavní 
areál je asi 500 m od sjezdu č. 248, tudíž dopravní dostupnost je výborná. Výstavní areál bude 
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ve dvoře místního kulturního domu. Jedná se o oplocený zpevněný areál, se stromy, v rámci 
dopravy zvířat tam vjede i nákladní automobil. Je tam zázemí – klubovny pro personál 
výstavy, zpracování výsledků apod. Jedná se o 44 ročník CVMK a 6. ročník CVMD. Bude 
zajištěno občerstvení. Pořadatelé CVMK mají s podobnými výstavami zkušenosti; v Litovli se 
odehrály v minulosti již 2 CVMK a nedaleko ve Šternberku další - jedna z největších CVMK 
v celé historii pořádání CVMK (tj. od roku 1970). Celá obec Nasobůrky bude uzavřená, aby 
se mohlo parkovat osobními automobily. Autobusy budou parkovat na vyhrazeném místě. 
Výstavní podmínky, přihlášky, plakát atd. jsou přichystány a budou distribuovány hned po 
podpisu smlouvy. Již bylo jednání s institucemi ohledně příspěvků na uspořádání výstavy. 
Areál navštívil i předseda ÚOK chovatelů drůbeže př. Jaroslav Bayer, který o něm vyjádřil 
uspokojivě. K celé situaci se vyjádřil i př. Ing. Blokeš s tím, že udělat CVMK obecně je a 
patrně bude čím dál větší problém, nemůžeme si vybírat z více kandidátů – organizátorů. 
Někteří delegáti poznamenali, že nevidí zásadní problém s venkovním prostranstvím a obecně 
výstava zvířat dobře zapadá do tohoto komorního prostředí vesnice a přírody. Historicky - 
roky se CVMK pořádaly venku a nikdo proti tomu nic nenamítal, i když vliv počasí je 
samozřejmě nevyzpytatelný. Konference věří, že CVMK bude dobře podpořena i účastí ze 
strany jak vystavovatelů, tak návštěvníků, pro které bude pěkným chovatelským svátkem. 
12.7 Vystoupení hostů konference 
V rámci hostů vystoupil př. J. Bayer (ÚOK CHD), který pozdravil delegáty a vyslovil 
přesvědčením že králíkářská konference probíhá skutečně podstatně hladčeji než proběhla ta 
drůbežářská. Navázal na informace o organizaci CVMK. Dále vystoupil předseda ÚV ČSCH 
př. Milan Kotyza a pozdravil konferenci. Navázal na zprávu předsedy ÚOK CHK př. Sirotka, 
kde se snažil vysvětlit svou zprávu z listopadové Valné hromady ČSCH, kde kritizoval ÚOK 
CHK. Uvedl informaci k oc. lístků firmy De Heus, přičemž logo ČSCH tam zůstává. Oc. 
lístky se budou používat i potom co dojdou zásoby současných oc. lístků bez loga fy De Heus. 
Na to reagoval př. L. Kesner (Rokycany), který se domnívá, že by chov. veřejnosti měly 
nadále zůstat k dispozici stávající oc. lístky (bez loga fy De Heus, jen s logem ČSCH). 
Chovatelům by se mělo dát na výběr, i za cenu, že oc. lístky s logem fy De Heus budou 
zdarma, zatímco bez loga De Heus (tj. současné oc. lístky – jen s logem ČSCH) budou 
samozřejmě za peníze – jako dosud. Odmítá nucení pořadatelů k používá výhradně lístků 
s logem fy De Heus. Na toto reagoval dále př. Milan Uher. Př. Kotyza se dále také věnoval 
svazovým ustanovením v rámci revizní činnosti. Na to reagoval př. MVDr. Martinec, který 
uvedl, že v platném Organizačním řádu odbornosti chovatelů králíků i Stanovách ČSCH je 
odlišné ustanovení revizní činnosti RK při ÚOK CHK, než jakou př. Kotyza prezentoval. 
12.8 Poděkování za ocenění 
Př. J. Verner poděkoval za projevené ocenění, které obdržel společně s př. V. Chmelíkem. 
Velmi si toho váží. V králíkářské odbornosti pracovali již od roku 1975 a na toto období mají 
pěkné vzpomínky, především na naše králíkářské osobnosti (zejména V. Branda, Ing. J. 
Fingerland, M. Soukal, Ing. J. Zadina), které již, bohužel, nejsou mezi námi. 
12.9 Delegace na VH 2014 
Z pléna konference byl vznesen návrh na schválení delegáta, resp. náhradníka na obě valné 
hromady v roce 2014 (mimořádná VH v červnu, řádná VH v listopadu). Jako delegát byl 
navržen a posléze schválen př. Sirotek. Jako náhradník byl navržen a posléze schválen př. 
MVDr. Martinec. 
12.10 Různé 
Př. Ing. J. Jirsa (OO Praha - město) hovořil o webových stránkách ČSCH, kde by bylo vhodné 
zveřejnit materiály a výsledky testů pro MCH, resp. metodiku pro práci s MCH králíků vůbec. 
Odpověděla př. D. Caithamlová, která uvedla, že tam materiály jsou delší dobu zveřejněné. 
Jedná se o písemné testy, které se používají na celostátním kole MCH, a dále soubor 
informací pro soutěž MCH králíků vůbec, které vypracoval př. V. Šimek. Př. Uličný (OO 
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Olomouc) reagoval, že tam materiály skutečně jsou v dostačující formě. Dále je možné na 
místní či okresní úrovni práce s MCH požádat OOK CHK o pomoc při zajišťování soutěže. 
Př. J. Vlastník (KCHK ČS) vyslovil poděkování ÚOK CHK za poskytnutý příspěvek a pozval 
delegáty konference na výstavu ČS v Poličce. Posledním bodem bylo schválení předsedy 
Sboru posuzovatelů králíků př. Blokeše, řádným členem ÚOK CHK. V Organizačním řádu 
odbornosti je uvedeno, že předseda Sboru posuzovatelů králíků se po svém zvolení stává 
řádným členem ÚOK CHK. Toto schválení př. Blokeše delegáti konference jednomyslně 
schválili. 

13.)  Usnesení 
Usnesení přednesl předseda návrhové komise př. V. Šimek, přičemž předtím ještě 

v krátkosti srdečně pozdravil delegáty konference a poděkoval za plodnou a konstruktivní 
diskuzi. Krátce uvedl informace ke své zprávě člena ÚOK, kterou připravil spíše netradičním 
způsobem. Pomocí automatické počítačové prezentace shrnul ve fotografiích aktivity ÚOK 
v období 3/2013 – 3/2014. Jednalo se o školení adeptů, mezinárodní kolo MCH, CVMK Lysá 
n. L., CV Lysá n. L. (vše r. 2013), školení posuzovatelů králíků Čáslav 2014 a mezinárodní 
školení posuzovatelů králíků Putten 2014. Prezentace se několikrát promítla delegátům během 
celé konference, přičemž následně bude ke stažení na svazovém webu (PŘÍLOHA Č. 4), 
podobně jako zápis z celé konference, do 7 – 10 dní. 

Dále se věnoval vlastnímu usnesení konference, které bylo v níže uvedeném znění: 
 

Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králík ů: 
 

a) SCHVALUJE:  
- předložený program konference 
- zapisovatele zápisu: př. Vlastimil Šimek 
- ověřovatele zápisu: př. Stanislav Kulanda, Antonín Stehlík 
- návrhovou komisi ve složení: př. Vlastimil Šimek – předseda; členové: Milan 

Caithaml, Václav Heler 
- změnu podmínek pro uznávací řízení P-chovů: 

• písmeno „P“ zůstává v uchu 
• uznávací řízení – na CVMK či CV 
• na CVMK – kolekce mláďat či dospělých / na CV – jen dospělí 
• bodové hodnocení = aritmetický průměr + 0,3 b., oproti 

ostatním zvířatům 
- návrh rozpočtu odbornosti na rok 2015 v celkové výši 360 000,- Kč + přílohy 
- delegáta na VH ČSCH – př. Petr Sirotek 
- náhradníka na VH ČSCH – př. MVDr. Miloslav Martinec 
- předsedu Sboru posuzovatelů králíků př. Ing. Josefa Blokeše řádným členem ÚOK 

CHK, dle regulí Organizačního řádu odbornosti chovatelů králíků 
 
b) BERE NA VĚDOMÍ:  
- zprávu o činnosti ÚOK CHK za rok 2013 
- zprávu předsedy Sboru posuzovatelů králíků 
- zprávu u Centrální plemenné knize králíků a P-chovech 
- zprávu o činnosti chovatelských klubů 
- zprávu o novošlechtění a regeneračních chovech 
- zprávu o činnosti mladých chovatelů králíků 
- zprávu o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu (EE) 
- zprávu revizní komise odbornosti 
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- příspěvky v diskuzi 
 

c) UKLÁDÁ:  
- ÚOK CHK � se zabývat problematikou evidence registrace králíků ve svazových 

dokumentech a na webu ČSCH 
 

Hlasování: PRO: 68   PROTI: 4   ZDRŽEL SE: 3 
Výsledek: Usnesení bylo přijato . 

 
14.) Závěr  

Protože byl program konference vyčerpán, vedoucí konference př. dr. Martinec ukončil 
jednání v 14,30 hodin a poděkoval delegátům za aktivní přístup k řešení otázek naší 
odbornosti. 
 
Zápis zpracoval: Vlastimil ŠIMEK , dne: 29. – 31. 3. 2014                  Podpis: ....................... 
Předáno ověřovatelům: Po 31. 3. 2014 
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kulanda                                                   Podpis: ...................... 
                                Antonín Stehlík                                                        Podpis: ...................... 
Přijato od ověřovatelů: Čt 3. 4. 2014 
Zasláno pracovníkovi Sekretariátu ČSCH k vyvěšení na svazový web: Po 7. 4. 2014 
 
a) Přílohy zápisu (na webu www.cschdz.eu): 4x 
 
b) Fotografická příloha z konference (V. Šimek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegáti ústřední konference I.                                   Delegáti konference II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegáti konference III.                                               Předseda ÚOK př. P. Sirotek při projevu. 
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Př. J. Verner přebírá ocenění.                                     Př. V. Chmelík přebírá ocenění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda Sboru posuzovatelů králíků př. Ing. Josef         Př. H. Zens při projevu. 
Blokeš při projevu. V pozadí obrázková prezentace 
za rok 2013/2014 od př. V. Šimka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda RK př. J. Snítilý při zprávě RK. 


