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Datum: neděle 1. 3. 2015  

Místo konání: aula Střední zemědělské školy, Čáslav 

Účast delegátů OO ČSCH a KCHK: viz prezenční listina, konference je usnášeníschopná  

Účast členů ÚOK CHK a RK: viz prezenční listina 

Zahájení jednání: 10:20 hodin 

 

1 / Zahájení 

Zahájení jednání provedl př. MVDr. Miloslav Martinec, který vedl celé jednání. Přivítal 

delegáty okresních organizací, chovatelských klubů králíků a také přítomné hosty. Před 

vlastním jednáním vyzval přítomné k uctění památky zesnulého př. Jaroslava Vernera, 

dlouholetého posuzovatele králíků, bývalého předsedy ÚOK CHK a čestného člena, který 

v králíkářském dění vykonal mnoho práce. Po minutě ticha se pokračovalo v zahájení jednání. 

Dal hlasovat o předloženém programu jednání. Hlasování: všichni pro. Zapisovatelem 

konference byl navržen př. MVDr. Vlastimil Šimek. Ověřovali zápisu byli z pléna navrženi 

př. Stanislav Kulanda a Ing. Miroslav Pawlas. Hlasování: všichni pro. 

 

2 / Volba mandátové, návrhové komise 

Př. MVDr. Martinec navázal volbou společné mandátové a návrhové komise. Za ÚOK CHK 

byl navržen př. MVDr. Šimek. Z pléna byli navrženi př. Jiří Andrš a V. Růžička Hlasování: 

všichni pro. 

 

3 / Zpráva o činnosti ÚOK CHK za rok 2014 

Zprávu o činnosti komise přednesl předseda ÚOK CHK př. P. Sirotek. Komise se sešla v roce 

2014 celkem čtyřikrát. Je tendence orientovat schůze ÚOK den před velkými akcemi (školení, 

vrcholové výstavy), aby se ušetřily finanční prostředky na cestovné. Mimoto, členové komise 

se snaží jezdit společně v autě. Komise na svých zasedáních řeší především organizační věci 

směřující k problematice velkých výstav a dále školení posuzovatelů a adeptů. Bohužel, 

v nedávné době ÚOK obdržela poštou několik dopisů od chovatelů, kteří požadují vyřešení 

svých interních záležitostí, které se sice chovatelství dotýkají, ale jsou jednoznačně osobního 

charakteru. Jedná se o emoční vypětí mezi danými chovateli a o osobní spory. Př. Sirotek 

důrazně uvedl, že takové věci ÚOK neřeší a řešit nebude. Co se týče informovanosti, př. 

Sirotek vyzdvihl zpracovávání zápisů z jednání ÚOK, kde si může každý čtenář najít co 

potřebuje, navíc v podstatně rychlejší době než tomu bývalo v minulosti. Vzhledem k celkové 

obměně svazové legislativy byl vypracován a ústřední konferenci předložen návrh nového 

Organizačního řádu odbornosti chovatelů králíků (viz samostatný bod jednání). Dále, byl 

revidován Registrační řád králíků (Příloha zápisu č. 1). V návaznosti na praktičnost byly 

určité body zjednodušeny. Vlastní systém registrace se nemění. Platnost bude od 1. 1. 2016. 

Mimoto, v budoucnu může dojít k výraznější úpravě, určité návrhy již jsou k dispozici. Další 

důležitý dokument, který ÚOK schválila, byl Statut sboru posuzovatelů králíků. Tento naší 

odbornosti dosud chyběl a bylo jej nutné vypracovat v návaznosti na začlenění do nového 

Organizačního řádu odbornosti. Ze stejného důvodu byl revidován i Statut standardové 

komise. Předseda ÚOK podotkl, že v rámci čistě králíkářského legislativního zázemí máme 

tedy vše potřebné zpracováno a věříme, že se tím dosáhne další hladší a bezproblémové 

činnosti.  

Co do pořádání vrcholových výstav, zdůraznil velké poděkování pořadatelům CVMK 

v Litovli-Nasobůrkách ze září 2014. Navzdory množství nesnadností kdy bylo nutné změnit 

místo i termín pořádání, pořadatelé udělali maximum a všem, kteří se přímo či nepřímo na 

akci podíleli, náleží pochvala, protože udělat tak velkou výstavu (navíc v časovém presu) není 

jednoduché a kritici se vždy najdou. Dále stručně zhodnotil Celostátní výstavu (všeobecnou), 

která proběhla v Lysé nad Labem v listopadu 2014. Příští CVMK se uskuteční 4. – 6. 9. 2015 
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v Lysé nad Labem. Požadavek ÚOK do smlouvy je, aby králíci byli ustájeni v nové hale C. 

Závěrem své zprávy př. Sirotek popřál chovatelům vše pěkné v nadcházejícím období. 

 

4 / Zpráva předsedy sboru posuzovatelů králíků 

Zprávu o činnosti Sboru posuzovatelů králíků přednesl př. Ing. Josef Blokeš. Předsednictvo 

sboru posuzovatelů králíků pracovalo ve složení: Ing. J. Blokeš, J. Jahoda, dr. M. Martinec, P. 

Sirotek, dr. V. Šimek, J. Šíp. Ing. Blokeš uvedl, že v roce 2014 nás, bohužel, navždy opustili 

přátelé posuzovatelé: Ladislav Drahňovský, Miroslav Pavelka, Antonín Trávníček a Jaroslav 

Verner. Závěrečné zkoušky v roce 2014 úspěšně složili př. Bc. Pavel Dvořák a Pavel Trešl. 

Mimoto byla obnovena posuzovatelská činnost příteli Ing. Jiřímu Patrasovi. K 1. 3. 2015 má 

sbor celkem 104 řádných členů a jednoho člena čestného (přítele Jiřího SchÖnfeldera). Jeden 

posuzovatel provedl asi 12,7 hodnocení výstav za rok 2014. Dále, shrnul mezinárodní školení 

posuzovatelů králíků, které proběhlo v roce 2014 v nizozemském Puttenu. V krátkosti se 

věnoval přípravě adeptů na posuzovatele králíků, kdy jich je v evidenci okolo dvaceti a od 

roku 2015 bude jejich koordinátorem př. dr. Šimek (viz samostatný bod). 

Mimoto, podal zprávu ze zasedání naší Standardové komise a seznámil přítomné s jejími 

závěry ohledně aktualizace posuzování králíků platných od 1. 3. 2015. Detailní informace 

jsou uvedeny v zápisu ze společného zasedání ze dne 8. 2. 2015 

 Minimální věk pro účast králíka na výstavě vůbec, bude 4 měsíce u zakrslých a 

malých plemen, resp. 5 měsíců u středních a velkých plemen Vystavená mladší zvířata 

než je tento limit, budou neklasifikována pro nízký věk. 

 Mláďatům - jednotlivcům se budou udílet předpokládané body, jako je tomu při 

situaci, kdy je mládě v kolekci. 

 Posuzování bílých plemen s červenýma anebo modrýma očima – hlava + uši v  

5. pozici oc. lístku. Dříve to bylo pouze pro BOA, Vb, ČA, Nb a He. Nyní to platí také 

pro: FBbčo, FBbmo, ABbčo, ABbmo, Zabčo, MaBbčo, MaBbmo, ZZabčo, ZBbčo, 

ZBbmo, BčoRex, BmoRex, ZbčoRex, ZbmoRex, Libčo, Libmo, ZLibčo a ZLibmo. U 

těchto se ve 3. pozici bude hodnotit Typ (tělo, krk a síla hrudních končetin), v 5. 

pozici Hlava a uši, a v 6. pozici Barva krycího chlupu a podsady. Neplatí to pro 

králíky saténové a angory, kde zůstává hodnocení stejné jako dosud. 

 U plemen Mbh se bude při posuzování přikládat větší význam barvě drápů (tmavě 

rohovinová barva bude předností), ovšem za současného kladení regulérního 

požadavku standardu na čistě bílou barvu krycího chlupu. 

 O uznání nového plemene zakrslý zaječí (Polish) je referováno v samostatném bodu 

jednání. 

 

5 / Zpráva o Centrální plemenné knize králíků 

Zprávu o centrální plemenné knize králíků (dále CPKK) přednesl př. MVDr. Martinec, s 

pomocí promítnutých počítačových tabulek a grafů. Shrnul registraci našich národních 

plemen králíků za roky 2008 až 2014, kdy jsou vidět rozdílné vývojové tendence; u Mm, ČA 

a ČS píše sestupné, u ostatních pozitivnější.  Co se týče jednotlivých národních plemen, 

v roce 2014 bylo zaregistrováno 853 ks moravských modrých, 690 ks českých albínů, 862 

českých strakáčů, 311 českých luštičů, 275 moravských bílých hnědookých, 321 českých 

černopesíkatých a 442 ks českých červených. GZ jsou dotovány v posledních letech od 

Ministerstva zemědělství prakticky ve stejné výši, nicméně s ohledem na budoucí roky se o 

podpoře teprve jedná a zatím se neví v jaké míře a zda vůbec budou poskytnuty a je zcela 

zásadní být v této oblasti aktivní a mít vše v pořádku.  

Ke GZ králíků, drůbeže a nutrií byl uspořádán ve spolupráci s ČZU a VÚŽV v říjnu 2014 

seminář. Škoda že pro nevhodně zvolený termín ze strany ÚV byla účast chovatelů  
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minimální – termíny podobných akcí musí výt stanoveny s dostatečným předstihem. 

K tomuto semináři byla vydána publikace, která je k dispozici. Koncem roku byly zpracovány 

návrhy Závazné metodiky pro uchování plemen králíků zařazených do Národního programu 

konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství, 

které budou v letošním roce projednávány a schvalovány na MZe. 
Další dotace směřují do uznaných P-chovů, každoročně je to limitovaná částka, která je na 

základě předložených veterinárních dokladů rozdělena. Dotace na veterinární prevenci bude 

přednostně proplácena na očkování proti nákazám králíků. V roce 2014 bylo v předložených 

dokladech poměrně hodně nedostatků, dotace nemohou být proplaceny někomu jinému nebo 

na jiné zvíře než je králík.  

V letošním roce bude probíhat pravidelné uznávací řízení P-chovů, ÚOK rozhodla, že kromě 

výsledků na CVMK a CV, budou započítány výsledky z EV Metz (za stejných podmínek). 

Obdobně to bylo i při předcházejících EV. 

 

6 / Zpráva o činnosti chovatelských klubů 

Zprávu o činnosti chovatelských klubů přednesl př. Tomáš Červinka. Stručně zhodnotil 

činnost chovatelských klubů. Vyzdvihl publikační činnosti některých klubů (zasílání ročenek) 

a pořádání speciálních výstav, které mají své místo v chovatelském kalendáři. Celkově jsou u 

nás velmi aktivní kluby (jejichž činnost se odráží ve stoupavé kvalitě daných plemen a také 

zastoupení na vrcholových výstavách), ale i takové kluby, o kterých téměř nic nevíme. 

Příkladem druhého je např. KCHK marburských, který nedává o sobě dlouhodobě vědět a 

v dohledné době se to bude patrně řešit. Mimo zhodnocení aktivity uvedl zajímavou 

informaci, a to rozhodnutí ÚOK o příspěvcích klubům. ÚOK CHK schválila přidělování 

příspěvků chovatelským klubům, a to již od roku 2015. Zohledňovat se bude pouze jedno 

kritérium, a to účast členů daného klubu na CVMK a CV. Na každou CVMK a CV bude 

vyčleněna maximální částka, která se podělí počtem vystavených zvířat z klubů. Čím více 

klubových zvířat bude vystaveno, tím více daný klub obdrží. Platnost bude od CVMK Lysá 

nad Labem 2015. I z tohoto důvodu bude nutno věnovat zvýšenou pozornost správnému 

vyplnění přihlášky – uvedení členství v konkrétním klubu a dále tetování přihlášených zvířat. 

 

7 / Zpráva o novošlechtění a regeneračních chovech 

Zprávu přednesl př. Jindřich Šíp. V současné době je povoleno celkem 17 novošlechtění a  

58 regeneračních křížení. Ústřední registrace probíhá přes ústředního registrátora př. Václava 

Chmelíka. V rámci novošlechtění byl v roce 2014 výrazný vzestup registrace u plemen 

zakrslý teddy (172 ks) a zakrslý zaječí (38 ks). U regeneračního křížení dosáhli nejvyšších 

stavů králíci zaječí třísloví černí a zaječí třísloví modří, zakrslí saténoví, malí berani 

černopesíkatí a belgičtí obři činčiloví a modří. Mimoto, seznámil přítomné s uznáním 

plemene zakrslý zaječí (Polish). Toto plemeno bylo uznáno 8. 2. 2015 a bude se posuzovat od 

1. 3. 2015. Posuzovatelé králíků obdrželi standard plemene a byli s ním proškoleni dne 28. 2. 

2015. Druhé plemeno přihlášení k uznávacímu řízení (americký minirex), neuspělo a nadále 

zůstává v sekci novošlechtění. 

 

8.) Zpráva o činnosti mladých chovatelů králíků 

Zprávu o činnosti s mladými chovateli (dále MCH) přednesl pomocí fotografické počítačové 

prezentace dr. Šimek. Omluvil z jednání nepřítomnou př. Danu Caithamlovou. Stručně 

zhodnotil práci s MCH a připomněl, že zásadní je činnost s MCH v jednotlivých základních 

organizacích. Celostátní kolo Olympiády MCH je pouze určitou nadstavbou pro ty nejlepší, 

ale bez práce s MCH v základních organizacích nebude mít kdo soutěžit. Celostátní kolo se 

konalo ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2014 v Táboře. Bylo dobře zorganizováno jak po stránce 

odborné (minivýstava v Táboře-Měšicích) tak i kulturní (výlety k chovatelům a do 
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historického centra města). Soutěž se člení na test znalostí, poznávačku plemen, pohovor a 

písemnou práci o chovu. Maximum je 120 bodů. Zkušební komise zasedala ve složení př. D. 

Caithamlová, M. Dolečková, dr. V. Šimek. Králíkářská odbornost je v soutěžích MCH 

tradičně nejpočetnější (20 účastníků celkem). Přítomným delegátům byly promítnuty 

výsledky v mladší i starší věkové kategorii MCH. Tento rok se bude celostátní kolo konat 

v Ostravě ve dnech 19. – 23. 8. 2015. 

 

9 / Zpráva o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu 

Zprávu o zahraniční králíkářské činnosti přednesl př. Ing. Blokeš. Zhodnotil minulé generální 

zasedání Evropského svazu chovatelů (dále EE) v Sarajevu. Čestný člen ÚOK CHK, př. 

Herbert Zens, je dlouholetým členem užšího vedení králíkářské sekce a také členem příslušné 

standardové komise. Ing. Blokeš uvedl základní informace o nadcházející evropské výstavě 

zvířat (dále EV), která se bude konat ve francouzském městě Metz ve dnech 13. – 15. 11. 

2015. Jedná se o městečko asi 80 km od francouzsko-německých hranic, kam se dá dojet po 

dálnici. Výstavní haly jsou menšího rámce než v Lipsku – velikostí by se daly přirovnat 

zhruba k výstavišti v Brně či Nitře. Organizátoři předpokládají cca 30 – 40 tisíc zvířat, 

z tohoto asi 8 – 12 tisíc králíků (oproti asi 25 tisícům králíků na EV Lipsko 2012). Celkově se 

tedy dá očekávat, že to bude „schůdnější“ evropská výstava. Klecné za jednoho králíka by 

mělo být 12 €, za manipulační poplatek také 12 €. Detailní informace, které náš svaz obdrží 

od pořadatele, vč. možnosti hromadného svozu (nebudou zastávky, ale pojede z Prahy 

v tomto ohledu zdarma) budou postupně sděleny v časopise Chovatel a na webových 

stránkách svazu. Mimoto, ÚOK CHK se chystá poskytnout našim vystavovatelům také 

příspěvek – jeho konkrétní podoba bude stanovena v průběhu roku, zejména v návaznosti na 

rozpočet. ÚOK CHK doporučuje účast našim chovatelům na EV. Vzhledem k tomu, že krátko 

po EV proběhne v Německu jejich spolková výstava, lze očekávat, že by náš svaz mohl opět 

obsadit (udržet si) třetí příčku ve vystavených zvířatech. Také proto se ÚOK rozhodla pro 

finanční podporu našim vystavovatelům. Další finanční podporu mohou dle svých možností 

poskytnout konkrétním vystavovatelům jejich ZO, OO či případně chovatelské kluby. 

 

10/ Zpráva referenta ÚOK CHK 

Zprávu referenta ÚOK CHK přednesl př. dr. Šimek. Jedním z bodů byla tvorba zápisů z 

jednání ÚOK. Zápisy jsou vyhotovovány v detailnější podobě, v rychlejší době a také jsou 

v dostupné formě (.pdf) na webu ČSCH. Velké poděkování náleží ověřovateli zápisů př.  

dr. Martincovi za pružnou komunikaci a práci na definitivní formě zápisů. Právě dostupností 

detailních informací se snažíme předcházet vzniku nedorozumění anebo nejasných informací. 

Dalším bodem bylo vypracování Statutu sboru posuzovatelů králíků. Statut vypracoval, 

posléze byl schválen a vymezuje činnost sboru jako celku v návaznosti na nový Organizační 

řád odbornosti. Každému z posuzovatelů byl Statut rozdán ve svázané podobě. Vypracování 

samotného Organizačního řádu odbornosti je uvedeno v samostatném bodu jednání. Referent 

dále uvedl základní schéma kurzu na posuzovatele králíků a podmínky k přijetí uchazečů za 

adepty, protože stále docházejí tajemníkovi neúplné přihlášky. Obecně, Předsednictvo sboru 

je velmi rádo za zájem uchazečů. Celý průběh kurzu včetně podrobností k přijímací zkoušce a 

nový, výrazně zjednodušený formulář pro uchazeče jsou součástí Statutu sboru posuzovatelů 

králíků a dále jsou na internetu. Mimoto, připomněl vytvoření informačního banneru 

odbornosti a také technickou administrativu na velkých výstavách (nový vzor diplomů pro 

držitele výstavního titulu Šampion ČR a Mistr ČR). V budoucnu se plánuje zavedení 

originálních pamětních plaket pro držitele nejlépe oceněných zvířat, tak jak tomu bývalo u nás 

dříve, a jak je tomu v současné době v západním zahraničí. Jistě by to přispělo k prestiži 

těchto výstav a k jejich obesílání. Závěrem připomněl informace z jednání redakční rady 

časopisu Chovatel s tím, že redakce je vždy maximálně ráda za každého nového přispěvatele, 
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protože je jich chronický nedostatek a časopis je obecně postaven jen na zhruba šesti až sedmi 

stálejších autorech článků v rámci všech odborností.  

Mimo tuto zprávu, během celé konference automaticky běželo na promítacím plátnu 

fotografické zhodnocení proběhlého roku (držitelé výstavních titulů z CVMK/CV, 

fotografie z malých i velkých výstav atd.). 

 

11/ Zpráva revizní komise odbornosti 

Zprávu revizní komise přednesl předseda komise př. Jindřich Snítilý. Stručně a výstižně 

zhodnotil činnost revizní komise. Jednalo se o schůze zejména za účelem kontroly 

hospodaření odbornosti. Dále se věnoval průběhu konání schůzí ÚOK. Mimoto, na kontrole 

veterinárních účetních dokladů spolupracoval dr. Martinec. Komise neshledala v hospodaření 

odbornosti nedostatky a př. Snítilý zhodnotil chování ÚOK jako velmi hospodárné, protože se 

ušetřily finanční prostředky. ÚOK CHK pracovala podle sestaveného plánu práce. 

 

12/ Plán rozpočtu odbornosti na rok 2016 

Tajemník ÚOK, př. Josef Vilhelm, přednesl návrh rozpočtu odbornosti na rok 2016. Celkem 

se jedná o 360 000,-, přičemž plánovaný rozpočet je vyrovnaný. Jedná se o skutečně návrh. 

Jakým způsobem jej upraví Ústřední výbor ČSCH a potažmo Valná hromada ČSCH je věc 

druhá. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu č. 2. 

 

13/ Organizační řád odbornosti 

Dr. Šimek se věnoval problematice nového Organizačního řádu odbornosti chovatelů králíků. 

Jedná se o nejvyšší králíkářský dokument, podle kterého se odvíjí činnost naší odbornosti. 

Delegáti ústřední konference jej obdrželi jak s pozvánkou v e-formě, tak i v papírové formě u 

prezence. Starý Organizační řád pocházel z roku 2001 a obsahoval hodně již nepraktických 

ustanovení (např. ohledně svolávání ústřední konference) a naopak neobsahoval detailní 

kompetence u nižších králíkářských složek. Právě v tomto ohledu proto mnohdy docházelo ke 

zbytečným nedorozuměním. Proto bylo potřeba ustanovit takové znění, které odpovídá dnešní 

době a praxi. V návrhu nového Organizačního řádu nejsou žádné výrazné novoty, ale pouze 

staré a osvědčené věci (které léta dobře fungují) se „daly na papír“. Protože dnešní doba je 

taková, že „co není na papíře, jakoby nebylo“, bylo nutné mít základní body naší odbornosti 

v příslušné formě. Organizační řád je strukturován velmi jednoduše, zřetelně a má celkem 

pouze 3 listy. Některé odbornosti ČSCH mají delší organizační řády. U tvorby předkládaného 

organizačního řádu bylo vsazeno na jednoduchost a věcnost, než na dlouhé rozepisování. 

Mimo uvedení kompetencí u nižších složek, byly zejména doplněny pracovní komise 

(Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků, Standardová komise). 

 

Prezentace plynule přešla do diskuze k tomuto návrhu, přičemž Dr. Šimek promítl 

Organizační řád pomocí dataprojektoru, aby přítomní viděli zanesení konkrétních úprav, které 

byly později navrhovány delegáty. Mimoto, za mandátovou komisi seznámil přítomné 

s aktuálním stavem prezence – přítomno 50 delegátů OO a 17 delegátů KCHK.  

 

Př. L. Kesner – požadavek ohledně začlenění klubů (hlasovací právo). Odpověděli  

dr. Martinec a dr. Šimek. Delegáti klubů mají hlas poradní, ale ve věcech odborných je tento 

hlas považován za hlas rozhodující – takto byla popravena a posléze schválena formulace. Co 

do postavení klubů obecně v ČSCH, jedná se o dotaz, který má být směřován na Valnou 

hromadu, nikoliv ústřední králíkářskou konferenci, protože se v principu dotýká všech 

odborností. Za členy klubů má na ústřední králíkářské konferenci hlas rozhodující delegát 

příslušného okresu, kde jsou v ZO. Taková je současná struktura podle Stanov ČSCH, a 

přítomní se shodli, že tak by to mělo být i nadále v nových Stanovách ČSCH, což je ale 
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potřeba zabezpečit prostřednictvím delegátů OO ČSCH na Valné hromadě. Dále, př. Kesner 

navrhuje, aby ÚOK spolupracovala i na speciálních výstavách (nejen na CVMK a CV). 

Odpověděli dr. Martinec, Sirotek, Šíp, dr. Šimek. Speciální výstavy jsou v režii daného klubu. 

ÚOK samozřejmě může spolupracovat s kluby i okresy - a to i činí. Př. MVDr. Talacko 

vhodně navrhl mírně upravit konkrétní větu. Hlasování: všichni pro. Dále byl z pléna podán 

upřesňující návrh na odvádění poplatku z registrace králíků, a provedla se úprava příslušné 

věty. Hlasování: 65 pro, zdrželi se 2. Ing. Lada Krejčová-Šípová navrhla začlenit sportovní 

vlastnosti v rámci provádění plemenitby (Klub králičího hopu se jako jediný klub nezabývá 

exteriérem) – konkrétní věta byla doplněna podle návrhu. Hlasování: 65 pro, zdrželi se 2. Př. 

Antonín Stehlík navrhuje, aby předseda OOK CHK byl zároveň automaticky členem 

okresního výboru. Odpověděl dr. Martinec. Na většině okresů to tak automaticky funguje a 

má to svůj význam. Tento požadavek by se týkal i dalších odborností a patří k diskuzi na 

Valné hromadě. Nemůžeme si do našeho králíkářského Organizačního řádu vkládat 

ustanovení, která nejsou v souladu se Stanovami ČSCH. Dále byl vznesen požadavek (př. 

Stehlík, př. Pilař), aby předseda ÚOK CHK byl automaticky řádným členem ÚV ČSCH. 

Odpověděl dr. Martinec. Bylo by to logické a účelné. Opět je to ale potřeba vznést jako návrh 

při tvorbě nových Stanov ČSCH na Valné hromadě, protože by se to dotýkalo všech 

odborností. Př. Sirotek uvedl, že obecné věci je potřeba řešit skutečně na Valné hromadě a 

zároveň se domnívá, že nové Stanovy ČSCH v dohledné době nebudou hotové a králíkářská 

odbornost nemůže čekat x let, až se na Valné hromadě delegáti domluví. Mimoto, př.  

Ing. Miroslav Kroft navrhl doplnění, že ústřední konference má navrhovat a zároveň volit 

delegáta odbornosti na Valnou hromadu. Hlasování: všichni pro. Protože nebylo dalších 

připomínek, řídící jednání dr. Martinec vyzval k hlasování o této upravené formě 

Organizačního řádu. Hlasování: všichni pro.  

Dr. Martinec a dr. Šimek poděkovali delegátům za cenné připomínky a hladký průběh diskuze 

k novému Organizačnímu řádu. Věříme, že nový Organizační řád odbornosti zajistí další 

perspektivní fungování naší hobby činnosti v rámci ČSCH. 

 

14/ Různé 

Body v „Různé“ se řešily zároveň v bodu „Diskuze“ 

 

15/ Diskuse  

Dr. Martinec otevřel panel diskuze. 

Př. Svoboda (MěO Praha) – dotaz k práci s MCH, k věkovým soutěžním kategoriím. 

Odpověděl dr. Šimek. Mimoto, pro více informací doporučuje kontaktovat př. Caithamlovou. 

Dále odpověděl př. S. Kulanda. Když jsme před časem chtěli, aby dílčím způsobem MCH 

králíků a jejich výchova patřili pod ÚOK CHK, bylo nám to zamítnuto, že mají vlastní 

mládežnickou komisi. Pro práci s MCH králíků by byl systém výchovy pod ÚOK podstatně 

příznivější. Dále reagovali dr. Martinec a Ing. Blokeš – uvedli, že drtivá většina členů 

králíkářského vedení soutěží prošla a soutěž má skutečně smysl. V současné době se 

celostátních kol účastní asi jen 15 okresů. Metodické vedení MCH králíků pod ÚOK by bylo 

lepší, ale v současné době to tak podle Stanov ČSCH nelze. Proto odkazují př. Svobodu na 

Valnou hromadu. 

Př. Pavel Wieder (ÚOK CHH) – pozdravil jednání, poděkoval za pozvání a vyslovil 

myšlenku, že základní odbornosti by vždy měly patřit k době a spolupracovat na společných 

záležitostech, což se daří. 

Př. Jiří Andrš (OO Náchod, KCHK T) – věnoval se problematice podestýlky na všeobecné 

CV 2014 v Lysé nad Labem, kde zejména u větších králíků byl po několika dnech nedostatek. 

Dále oprávněně kritizoval nečisté misky pro králíky. Reagoval př. M. Kotyza, který s tím 

souhlasil. Při sjednání nové smlouvy bude tomu věnovat více pozornosti. Mimoto, ředitel 
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Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., Bc. Ondřej Matouš byl pozván na konferenci, ale 

omluvil se z účasti. 

Př. Šebek (OO Třebíč) – připomínky k činnosti Sekretariátu (délka vyřízení, čl. průkazy, 

databáze členů apod.). Odpověděl dr. Martinec. Jedná se situaci, která se má řešit na Valné 

hromadě, potažmo se Sekretariátem ČSCH, tady to nevyřešíme, není to v naší kompetenci. 

Př. Kozubík (OO Zlín, KCHK kastorexů a rexů) – změny ve standardech a posuzování králíků 

(viz zpráva Ing. Blokeše). Požádal delegáty, aby informovali své chovatele, aby nedošlo 

k vystavení příliš mladých králíků (neklasifikování). 

Př. Kohout (Plzeň) – připomínky k aule a dále k pořádání CVMK 2014 („kdyby pršelo, tak by 

to nevyšlo…“). Odpověděl př. Sirotek. Dlouhodobá vize pořádání CVMK byla mít je v hale a 

střídat stanoviště Čechy/Morava + Slezsko, ale ne vždy se to podařilo, je to vždy o 

možnostech pořadatele. Jedná se o složitou situaci. ÚOK nemůže a ani nechce pořadateli nic 

konkrétního nařizovat. Přichází doba, kdy jsme rádi, že CVMK vůbec někdo udělá. Je s tím 

spojeno mnoho práce, času a nakonec i většinou kritika od chovatelů, především od těch, kteří 

takovou výstavu nepořádali. Co se týče CVMK Litovel-Nasobůrky 2014, vyslovil poděkování 

organizátorům. Výstava dopadla dobře. Naproti tomu, dodnes nebyla ÚOK oslovena nějakým 

subjektem na pořádání CVMK na rok 2016 a dál a proto delegáty vyzval k zájmu o pořádání 

těchto výstav. 

Př. Pilař (OO Kolín) – problematika uklízení haly po konání vrcholových výstav v Lysé nad 

Labem. Dříve to bylo časově náročnější. 

Př. Šebek (OO Třebíč) – zeptal se, jak je na tom situace s výstavištěm v Brně, kde bývaly 

velmi dobré výstavy. Odpověděl dr. Martinec a Sirotek. Tuto situaci zde nevyřešíme. 

Realizace CV všeobecných je v režii především ÚV ČSCH. Při pořádání podobných akcí je 

potřeba brát v potaz, že kdyby bylo vyšší nájemné, tak by byly i vyšší výstavní poplatky, což 

by se mohlo negativně odrazit v účasti. 

Př. Kesner (OO Rokycany) – uspořádání CVMK lze i venku. Reagoval př. Sirotek - muselo 

by to být dobře zajištěno proti nepřízni počasí, dostatek místa na parkování apod. 

Př. Ján Koczai (OO Domažlice, KCHK Nč) – navrhl sjednotit náš standard Nč co do 

požadavků na délku uší, především v návaznosti na importovaná zvířata ze Německa (je tam 

kratší délka uší). Reagoval dr. Martinec. Mělo to být navrženo spíše o den dříve na školení 

posuzovatelů králíků, kde by se to mohlo vyřešit. Bude se tím zabývat Standardová komise. 

Př. Bc. Adam Hellinger (KCHK Ččp) – kritika na posuzování Ččp na CVMK 2014. 

Přihlášeno celkem 28 ks Ččp a posuzovalo je více posuzovatelů (exp. dospělých chovatelů, 

exp. mladých chovatelů). Odpověděl př. Ing. Blokeš. Z organizačních důvodů není možné, 

aby Ččp dospělých chovatelů a MCH posuzoval 1 posuzovatel. Pokud by to bylo u více 

plemen, výrazně by to zbrzdilo tvorbu katalogu a dalších věcí. Mimoto, je potřeba dodržet 

termín přihlášek. Dále se diskutovala problematika exp. MCH. Bude ustanovena na 

CVMK/CV jako dosud. 

Př. Ing. M. Kroft (ÚV ČSCH) – pozdravil jednání za ÚV ČSCH. Připomněl, abychom 

nepodcenili účast na EV v Metz. S ohledem na vzdálenost, bude jen 1 sběrné místo. Budou 

připraveny přepravní kontejnery, aby se přenosky daly vhodně uložit. Podrobnosti budou 

sděleny v průběhu roku 

Př. Jiří Vacek – problematika udílení výstavních titulů Mistr ČR na CVMK/CV. Odpověděl 

dr. Martinec. ÚOK CHK již na podzim 2013 provedla výraznou změnu systému (v daném 

plemeni, resp. barvě nemuselo být minimálně 5 x 4-členná kolekce, ale do součtu minimálně 

20-ti zvířat se mohli započítávat i jednotlivci). To se kladně projevilo a i chovatele méně 

rozšířených plemen, resp. rázů mohli toto ocenění obdržet. Mimoto, ÚOK nedávno provedla 

další aktualizaci podle návrhu dr. Martince, který ještě více umožní udělovat tento prestižní 

výstavní titul (Příloha zápisu č. 3). 

Protože již nebylo dalších námětů, př. dr. Martinec ukončil panel diskuze. 
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16/ Usnesení 

Dr. Šimek promítl návrh usnesení delegátům konference pomocí dataprojektoru na 

projektorové plátno. Po kratší diskuzi bylo přistoupeno o hlasování. Výsledek: všichni pro.  

 

17/ Závěr 

Předseda ÚOK př. Sirotek poděkoval přítomným za konstruktivní jednání a popřál jim 

šťastnou cestu domů a ukončil jednání. 

 

 

Zápis zpracoval: MVDr.Vlastimil Šimek                                              Podpis: ....................... 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kulanda                                                   Podpis: ...................... 

                                 Ing. Miroslav Pawlas                                              Podpis: ...................... 

Zápis zaslán pracovníkovi Sekretariátu ČSCH k vyvěšení na svazový web dne 31. 3. 2015. 
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Usnesení 

Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů králíků 
 

Místo: SZeŠ Čáslav 

Datum: Ne 1. 3. 2015 

Účast: celkem 67 delegátů (OO + KCHK: dle prezenční listiny – archivace u tajemníka) 
 

a) SCHVALUJE: 

- předložený program konference 

- zapisovatele jednání: př. MVDr. Vlastimil Šimek 

- ověřovatele zápisu: př. Stanislav Kulanda, Ing. Miroslav Pawlas 

- návrhovou komisi ve složení: př. MVDr. Vlastimil Šimek – předseda; členové: Jiří 

Andrš, V. Růžička 

- návrh rozpočtu odbornosti na rok 2016 v celkové výši 360 000,- Kč 

- delegáta na VH ČSCH – př. Petr Sirotek 

- náhradníka na VH ČSCH – př. MVDr. Miloslav Martinec 

- nový Organizační řád odbornosti chovatelů králíků 

- zprávu revizní komise odbornosti 
 

b) BERE NA VĚDOMÍ: 

- zprávu o činnosti ÚOK CHK za rok 2014 

- zprávu předsedy Sboru posuzovatelů králíků 

- zprávu u Centrální plemenné knize králíků a P-chovech 

- zprávu o činnosti chovatelských klubů 

- zprávu referenta 

- zprávu o novošlechtění a regeneračních chovech 

- zprávu o činnosti mladých chovatelů králíků 

- zprávu o činnosti králíkářské sekce Evropského svazu (EE) 

- Statut sboru posuzovatelů králíků 

- novelizaci Registračního řádu králíků 

- příspěvky v diskuzi 
 

c) DOPORUČEJE: 

- delegátům se zabývat v rámci jejich členské základny problematikou připomínek 

k návrhu Stanov ČSCH (termín 30. 4. 2015) 
 

d) UKLÁDÁ: 

- Standardové komisi se zabývat délkou uší u Nč králíků 
 

e) VYZÝVÁ: 

- členy k účasti na nadcházející evropské výstavě v Metz 2015 
 

Hlasování: PRO:  67  PROTI:   0  ZDRŽEL SE: 0 
 

Výsledek: Usnesení bylo přijato. 
Návrhová komise: 

Předseda: MVDr. Vlastimil ŠIMEK: ............................................. 

Člen: Jiří ANDRŠ: ......................................................................... 

Člen: V. RŮŽIČKA: ........................................................................... 
 

Usnesení přednostně zasláno tajemníkovi komise ke zveřejnění na web ČSCH dne 1. 3. 2015, 20:00 hodin. 


