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Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů konané dne 11. dubna 

2015 v Pardubicích 

Jednání se zúčastnili pozvaní delegáti - z okresů: Benešov, Beroun, Brno, Břeclav, Česká 

Lípa, Děčín, Domažlice, Frýdek Místek, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jeseník, Jindřichův Hradec, 

Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, 

Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Pardubice, Pelhřimov, 

Písek, Plzeň, Plzeň – sever, Praha, Praha – západ, Prostějov, Přerov, Příbram, Rychnov nad 

Kněžnou, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Třebíč, Uherské 

Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou.   

delegáti - z klubů chovatelů holubů: benešovských holubů, bradavičnatých plemen holubů, 

brněnských voláčů, českých bubláků, českých čejek a lysek, českých rejdičů a pražských rejdičů 

středozobých, českých staváků, českých voláčů sivých, gigantů a výstavních holubů, hýlů a 

norimberských skřivanů, chocholatých staváků, kingů, koburských skřivanů a římanů, 

moravských bagdet, moravských pštrosů, moravských voláčů sedlatých a moravských 

bělohlávků, německých výstavních holubů, prácheňských káníků, rakovnických kotrláků, rejdičů 

a racků, rysů, slezských plemen, strukturových holubů a velkých voláčů 

Omluveni zástupci okresů: Bruntál, Český Krumlov, Most, Praha – východ  

 Konference se nezúčastnili tito pozvaní delegáti z jednotlivých okresů: Blansko, České 

Budějovice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, 

Náchod, Ostrava, Prachatice, Rakovník, Rokycany, Semily, Trutnov, Ústí nad Labem, Ústí nad 

Orlicí, Vsetín.   

Konference se nezúčastnili tito pozvaní delegáti Klubů chovatelů holubů: moravských 

moráků, ostravských bagdet, pražských krátkozobých rejdičů a slepičáků  

Za ÚOK chovatelů holubů: Pavel Wieder, Ondřej Matouš, Jiří Holaň, Jiří Kristek a Mgr. Bc. 

Alexandr Veselý  

 Za revizní komisi ÚOK: Ing. Václav Krůta, Jiří Ludvík 

Omluven:  Oldřich Vízek 

Hosté: Milan Kotyza předseda ÚV ČSCH, Jaroslav Bayer místopředseda ÚV ČSCH a předseda 

ÚOK chovatelů drůbeže, Petr Sirotek předseda ÚOK chovatelů králíků, Martin Kabát, Dis., 

generální sekretář ČSCH a RNDr. Milan Tyller člen standardové komise ÚOK 

Ad. 1).  Zahájení  
Pavel Wieder přivítal přítomné delegáty a zástupce chovatelských klubů a hosty, kteří se účastní 

jednání. S potěšením seznámil přítomné s nárůstem počtu chovatelů, kteří se hlásí k odbornosti 

mailto:holubi@cschdz.eu
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chovatelů holubů, pro letošní rok se k odbornosti hlásí 4.500 členů. Dále seznámil je s účastí na 

dnešní konferenci a konstatoval, že z 28 pozvaných zástupců klubů chovatelů holubů je přítomno 

24 zástupců. Ze 75 pozvaných delegátů (zástupců okresů) je přítomno 56 delegátů (okresy Brno, 

Opava a Plzeň mají dle schváleného organizačního řádu každý 2 hlasy). Konstatoval, že jednání 

konference je usnášeníschopné.  

Dále zopakoval účastníkům jednání způsob, jak používat hlasovací lístky – zástupci klubů mají 

hlas poradní, zástupci okresů hlas rozhodující.  

Ad. 2). Schválení programu konference 
Dále pokračoval v seznámení přítomných s navrhovaným programem jednání a přednesl 

konferenci připravený program: 

Program:   

1). Zahájení   

2). Schválení programu konference   

3). Schválení jednacího řádu 

4). Volba mandátové a návrhové komise  

5). Kontrola usnesení z minulé konference odbornosti 

6). Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů holubů       

7). Zpráva o činnosti chovatelských klubů  

8). Zpráva o plemenných chovech a šlechtitelské práci  

9). Zpráva o činnosti komise pro standardy holubů    

10). Zpráva o činnosti holubářské sekce Evropského svazu   

11). Zpráva o činnosti komise mladých chovatelů          

12). Zpráva o činnosti ÚOK chovatelů holubů za rok 2014  

13). Zpráva revizní komise odbornosti  

14). Projednání rozpočtu odbornosti na rok 2016   

15). Diskuse   

16). Usnesení   

17). Závěr 

 

Pavel Wieder vyzval přítomné k doplnění programu. 

Ing. Boukal, delegát okresu Kladno – návrh na zařazení bodu – Na příští konferenci odbornosti 

provést dílčí hodnocení nového způsobu posuzování holubů, dále navrhl, prosadit tajné hlasování 

o tomto bodu. 

Pavel Wieder vysvětlil – tento bod z usnesení minulé konference je zařazen v bodě 5. Kontrola 

usnesení z minulé konference odbornosti 

 Ing. Boukal, delegát okresu Kladno – navrhl, aby tento bod byl projednáván samostatně 

František Svatoň, zástupce Klubu chovatelů holubů benešovských – navrhl tajné hlasování 

k bodu 7. Zpráva o činnosti chovatelských klubů – zda povolovat klubům jiný způsob posuzování 

než evropský způsob, dále doplnit bod 2. Schválení programu konference – o posuzování kdy 

hodnocení známkou 95 bodů, velmi dobrý, pro některé chovatele a jejich zvířata je to ponižující a 

změnit toto hodnocení na 95 bodů, výborný 

Tajemník komise Tomáš Marušák připomněl na schválení usnesení z předchozích let, kdy bylo 

rozhodnuto o posuzování evropským způsobem. 

Slavibor Petržílka, delegát okresu Louny - připomněl rozdělení holubářské veřejnosti na dva 

tábory v případě zavedení evropského způsobu posuzování, vyzval delegáty k zařazení tohoto 

jako samostatného bodu v programu, přiklonil se rovněž k tajnému hlasování o tomto bodu 



Dr. Sylvestr Chrastil, delegát oblasti Brno – zařadit hodnocení evropského způsobu posuzování 

jako zvláštní bod, logicky až po přednesených zprávách, připomněl usnesení z jednání sboru 

posuzovatelů  

Ing. Boukal, delegát okresu Kladno – vznesl požadavek k zařazení tohoto bodu 

Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků, rozporoval hlasování na jednání 

sboru posuzovatelů holubů 

Ing. František Slepička, delegát okresu – požádal o hlasování o doplňujících bodech do programu 

jednání 

Pavel Wieder – vyzval přítomné k zařazení tohoto bodu po projednání všech zpráv podle 

předloženého programu 

Delegát okresu Beroun – nesouhlasí s polemikou o zařazení tohoto bodu, vyslovil se k zahájení 

hlasování, zda bude tento bod zařazen  

Pavel Wieder – zahájil hlasování o zařazení bodu posuzování holubů, jako samostatný bod 

navrženém programu 

Zástupci klubů: PRO 15, delegáti okresů většina PRO 

 Po delší diskusi k návrhu programu, byl program konference přítomnými delegáty po doplnění 

bodu 15. Posuzování holubů, hlasováním schválen. Ostatní body budou posunuty. Schválen je 

program v tomto znění: 

 

1). Zahájení   

2). Schválení programu konference   

3). Schválení jednacího řádu 

4). Volba mandátové a návrhové komise  

5). Kontrola usnesení z minulé konference odbornosti 

6). Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů holubů       

7). Zpráva o činnosti chovatelských klubů  

8). Zpráva o plemenných chovech a šlechtitelské práci  

9). Zpráva o činnosti komise pro standardy holubů    

10). Zpráva o činnosti holubářské sekce Evropského svazu   

11). Zpráva o činnosti komise mladých chovatelů          

12). Zpráva o činnosti ÚOK chovatelů holubů za rok 2014  

13). Zpráva revizní komise odbornosti  

14). Projednání rozpočtu odbornosti na rok 2016  

15). Posuzování holubů 

16). Diskuse   

17). Usnesení   

18). Závěr 

  

Ad.  3).  Schválení jednacího řádu  

Pavel Wieder seznámil přítomné s jednacím řádem konference. Řád byl přítomnými delegáty 

většinou delegátů schválen. 

 

Ad. 4).  Volba mandátové a návrhové komise  



V dalším bodě Pavel Wieder předložil delegátům návrhy na obsazení potřebných komisí, 

mandátové a návrhové. Pavel Wieder navrhl do těchto komisí: 

Mandátová komise -  Karel Věntus 

Návrhová – Ing. Václav Krůta 

 Požádal o doplnění těchto komisí delegáty konference. Po doplnění a navržení byly hlasováním 

schváleny tyto komise:   

Mandátovou komisi ve složení – Karel Věntus, Pavel Názler a Jiří Ludvík 

Návrhovou komisi ve složení – Martin Smetana, Ing. Václav Krůta, Ing. František Slepička 

Pavel Wieder – vyzval zvolené členy komisí o zvolení předsedů těchto komisí. 

Zápis z dnešního jednání provede tajemník komise Tomáš Marušák. 

Ad. 5). Kontrola usnesení z minulé konference odbornosti 

Pavel Wieder přednesl k jednotlivým bodům, které ÚOK uložila konference odbornosti: 

C). Konference doporučuje: 

1. Provádět vzdělávání posuzovatelů a chovatelů holubů více prakticky (školení na přinesených 

holubech v klecích) na konkrétních plemenech holubů – úkol splněn, více bude mít ve své 

zprávě předseda sboru posuzovatelů holubů Jiří Holaň.  

2. Řešit číselné řady a ceny nánožních kroužků pro holuby – splněno, kroužky na rok 2015 

mají řešeno rozdělení číselných řad, cena kroužků je přijatelná po jednání stanovena na 5,- 

Kč za kus.  

3. Na celostátních výstavách ustavovat odvolací komise – nesplněno, bude se dále jednat 

4. Na webové stránky ČSCH umístit do sekce holubů tiskopisy - Rodokmen holuba a Plemenné 

knihy chovných párů holubů – splněno částečně, rodokmen na webových stránkách umístěn, 

řešit se bude ještě lepší kvalita tisku (vodotisk na rodokmenu), plemenné knihy budou 

doplněny 

5. Zajistit distribuci kroužků pro holuby na okresy a kluby nejpozději do 20. prosince příslušného 

roku – splněno    

D). Konference ukládá: 

1. Naplnit plán činnosti a rozpočet odbornosti chovatelů holubů na rok 2014 – splněno, ve 

zprávách členů komise bude dále upřesněno 

2. Uskutečnit uznávací řízení plemenných chovů holubů na období 2015 – 2016 – splněno, více 

bude uvedeno ve zprávě Jiřího Kristka 

3. Na příští konferenci odbornosti provést dílčí hodnocení nového způsobu posuzování holubů – 

hodnocení bude uvedeno ve zprávě předsedy sboru posuzovatelů  



4. Delegátovi za odbornost holubů na Valné hromadě ČSCH Pavlovi Wiederovi, aby přednesl 

názor delegátů konference chovatelů holubů na nespokojenost s prací ÚV ČSCH a generálního 

sekretáře a navrhne, aby následná valná hromada schválila nové stanovy ČSCH – splněno, 

informace zazněla na jednání Valné hromady ČSCH v Olomouci 

Pavel Wieder vyzval Jiřího Holaně k přednesení zprávy. 

Ad. 6). Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů holubů   

Jiří Holaň, předseda sboru posuzovatelů holubů přednesl svou zprávu: 

Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní konferenci a seznámil Vás s činností sboru 

posuzovatelů okrasných a užitkových holubů za uplynulé období. V současné době má náš 

posuzovatelský sbor 79 členů, novými posuzovateli se stali přítel Fara a přítel Popelek. 

Pozastavenou činnost má 5 členů sboru a to především za neúčast na školeních, nebo neplnění 

administrativních záležitostí. K dnešnímu dni máme 10 adeptů na funkci posuzovatele okrasných 

a užitkových holubů. Pro čekatele na funkci posuzovatele, komise sboru připravila jednodenní 

školení při konání výstavy v Bohdalově. V loňském roce proběhlo v Italském městě Treviso 

mezinárodní školení posuzovatelů holubů, školení se zúčastnilo 69 posuzovatelů ze 17 zemí. Za 

Českou republiku se školení zúčastnili přátelé: Kristek, Wieder a Holaň. 

Je velmi potěšitelné, že někteří naši kolegové posuzovatelé byli zváni na velké národní a 

mezinárodní speciální výstavy holubů do zahraničí a to přátelé Sousedík, Veltruský, Chrastil, 

Slepička, Veselý, Wieder, Gajda, Holaň. Chtěl bych jim poděkovat za dobrou reprezentaci 

našeho sboru posuzovatelů. Shromáždění sboru posuzovatelů holubů, spojené se školením 

posuzovatelů proběhlo ve dnech 28. – 29. března 2015 v Pardubicích. Shromáždění se zúčastnilo 

53 posuzovatelů. Program školení zahrnoval 16 bodů jednání. Hlavními body jednání byli: 

předání čestného členství zasloužilým členům sboru, vyhodnocení evropského způsobu 

posuzování holubů na našich výstavách, teoretická a praktická část školení jednotlivých plemen 

holubů. Na shromáždění sboru posuzovatelů bylo uděleno čestné členství přátelům Dr. 

Chrastilovi a Hejralovi za příkladnou práci posuzovatele holubů. 

Při vyhodnocení evropského způsobu posuzování bylo konstatováno, že většina členů sboru 

holuby zařazuje dobře do jednotlivých tříd, ale vyskytují se dílčí nedostatky posuzovatelů ve 

vyjádření jednotlivých výrazů v daných pozicích. 

1. Nedostatečné slovní výrazy v pozicích (přednosti, doporučení, vady). 

Přednosti: hlava, oko, kresba – chybí přesné pojmenování pozice (tvar, šíře, výška čela, barva oka 

– bez prokrvení, kresba čeho – štítů, kapky, obojku atd.)  

Doporučení: taktéž neúplné písemné vyjádření (zlepšit postavu, zobák). Je třeba konkrétně 

vyjádřit doporučení (postava – klenbu čela, šířku hrudi atd.), zobák více prokrvený, kratší atd. 

Vady: oko – musí být vyjádřeno přesně – (tržené, světlé, tmavé) 

2. Špatné gramatické vyjadřování: zkrátit ocas, křídlo (ocas – kratší, užší, méně uvolněný) 

3. Málo využívaných pozic (postoj, držení těla, tvar volete) 



4. Malé nedostatky ve schématu zařazování do jednotlivých tříd a administrativní vypisování 

oceňovacích lístků (zkratky plemen, kreseb) 

5. V poslední době se na našich výstavách objevuje stále více holubů s nedovolenou úpravou a 

posuzovatelé nesmí být k tomuto lhostejní a takto upravené holuby musí vyřazovat z posuzování. 

Evropský způsob má charakteristiku zařazování holubů do jednotlivých tříd a bodového ocenění 

což u minulého systému chybělo. Velmi podstatné pro posuzování, je důležitost řazení 

plemenných znaků jednotlivých skupin holubů. Naši posuzovatelé hledali v bodovém systému 

především vady, mnohdy těžce teď hledají počet předností, ale pokud je holub nemá, není třeba 

psát nesmysly. 

Samozřejmě nejde vše obrátit během jednoho roku, odlišnosti při posuzování jsou natolik 

rozdílné a vše chce svůj čas. Pro evropský způsob posuzování, komise sboru posuzovatelů 

vytvořila pracovní manuál. Platí pravidlo, že kde posuzovatel posoudí kvalitně a fundovaně, podá 

dostatečné odborné vysvětlení, nejsou mezi holubáři problémy a připomínky k posouzení 

evropským způsobem. 

Při praktické části školení byli posuzovatelé proškoleni na 18-ti plemenech holubů, kde byli 

názorně na živých holubech předvedeny jednotlivé přednosti, doporučení a vady. 

Ve svém závěrečném usnesení ze shromáždění sboru posuzovatelů bylo hlasováním schváleno, 

posuzování evropským způsobem, bez výjimek. Z počtu hlasujících posuzovatelů 51 bylo pro 46 

členů, proti 2 členové a 3 členové se zdrželi hlasování. Zápis je jako vždy umístěn na webových 

stránkách ČSCH www.cschdz.eu, v sekci holubi. 

Na závěr svého vystoupení vyslovil přání, aby jednání konference přineslo do holubářských řad 

pohodu a klid pro další práci. Popřál všem pevné zdraví a úspěchy v chovu.   

Pavel Wieder vyzval Ondřeje Matouše k přednesení zprávy. 

Ad. 7).  Zpráva o činnosti chovatelských klubů  

Ondřej Matouš přednesl svou zprávu. Svou zprávu přednesl v krátkosti. K činnosti klubů se 

vyjádřil po stránce finanční. Ostatní prostor pro hodnocení a dotazy odpoví v diskusi. 

Poskytnuté příspěvky při výročích klubů, vydání publikací při výročích: 

Klub chovatelů holubů moravských pštrosů – 1.500,- Kč   

Klub chovatelů holubů strukturových – 1.500,- Kč     

Klub chovatelů holubů brněnských voláčů – 5.000,- Kč 

Další kluby dostali příspěvek – 1.500,- Kč, k dopracování šlechtitelských plánů v celkové výši 

12.000,- Kč.      

Další práce a činnost ÚOK chovatelů holubů s kluby, probíhá i na setkávání v Litovli, kde se i 

v letošním roce bude jednat s kluby. Přítomné zástupce pozval na toto jednání.  

Pavel Wieder poděkoval za přednesenou zprávu a předal slovo Jiřímu Kristkovi. 

http://www.cschdz.eu/


Ad. 8). Zpráva o plemenných chovech a šlechtitelské práci  

Jiří Kristek doplnil -  k hodnocení klubů. Chovatelských klubů je celkem 28. V roce 2013 bylo 

uloženo chovatelským klubů zpracovat šlechtitelské plány. Tuto povinnost splnilo zatím 16 

klubů. Je třeba doplnit tyto šlechtitelské plány. Osnova šlechtitelského plánu je k dispozici, a je jí 

možno poskytnout zástupcům klubů. Součástí požadavků, je i hlášení termínů speciálních výstav. 

Ze zahraničí jsme kritizováni za to, že nejsme schopni poskytnout termíny těchto výstav a 

prezentovat je na webových stránkách. 

Ve své zprávě dále zmínil uznávání plemenných chovů na roky 2015 – 2016, při příležitosti 

konání Celostátní výstavy Chovatel 2014 v Lysé nad Labem. Přihlášeno bylo celkem 50 kolekcí, 

v prvním kole uznávacího řízení splnilo podmínky 42 kolekcí, 7 kolekcí nesplnilo podmínky 

uznávacího řízení, a jedna kolekce nebyla dodána. Ve druhém kole uznávacího řízení splnilo 

podmínky 38 kolekcí, v průběhu uznávacího řízení, byl jeden PCH zrušen z důvodů úmrtí 

chovatele pana Svobody Milana, který byl dlouholetým držitelem plemenného chovu. Celkem, na 

období let 2015- 2016 je uznáno 37 plemenných chovů, z toho počtu je 16 nových plemenných 

chovů a jeden plemenný chov získal mladý chovatel. 

Přehled uznaných plemenných chovů je v přiložené tabulce. 

PCH na roky 2015 - 2016 

Příjmení Jméno Plemeno 

Barták Pavel Moravský pštros černý 

Knotner Ing. Jiří Moravský pštros červený 

Slabý Josef Moravský pštros žlutý 

Otruba Ing. Miroslav  Moravský pštros modrý černopruhý 

Otruba Ing. Miroslav  Moravský pštros modrý bělopruhý 

Kelbl Jan Moravský pštros černý šupinatý 

Říha Jiří Moravský pštros černý šupinatý 

Kejzlar Petr Rys modrý šupkatý 

Kutra Radim Rys modrý šupkatý 

Kristek Jiří Rys stříbrný šupkatý 

Matouš, Bc. Ondřej  Gigant tmavý kapratý 

Svatoň František Benešovský holub bílý 

Šulák Karel Indián 

Kunhart Josef Dragoun modrý černopruhý 



Wieder Pavel Ostravská bagdeta bílá 

Kropáček Jaromír Česká bagdeta červená bělopruhá 

Krupka Ing. Jaroslav Česká bagdeta černý čápek 

Kropáček Jaromír Česká bagdeta hnědý čápek 

Brückner Stanislav ČS černý lysý 

Bek Zdeněk ČS černý sedlatý  

Štěpánek František ČS modrý lysý 

Brückner Stanislav ČS modrý sedlatý 

Krůta Ing. Václav ČS žlutěplavý 

Krůta Ing. Václav ČS žlutý sedlatý 

Wieder Pavel Slezský voláč černá straka 

Erlich Josef Česká čejka bezrousá stříbřitá 

Erlich Josef Česká čejka rousná stříbřitá šupkatá 

Veselý, Mgr. Alexandr Kudrnáč žlutý bělouš 

Král, Ing. Karel Staroholandský kapucín černý 

Barcuch Dušan Rakovnický kotrlák bílý 

Barcuch Dušan Rakovnický kotrlák červený  

Barna Pavel Rakovnický kotrlák červený  

Barna Pavel Rakovnický kotrlák žlutý   

Barna Pavel Rakovnický kotrlák černý sedlatý   

Barcuch Dušan Rakovnický kotrlák červený sedlatý 

Piše Pavel Rakovnický kotrlák červený sedlatý 

Barcuch 

(MCH) 

Roman Rakovnický kotrlák žlutý sedlatý 

 

Přehled udělených ocenění MISTR ČR V CHOVU HOLUBŮ 2015 – 2016: 

MISTŘI ČR V CHOVU HOLUBŮ NA ROKY 2015 - 2016 



Bek Zdeněk ČS černý sedlatý  764 

Kutra Radim Rys modrý šupkatý 762 

Barcuch Dušan Rakovnický kotrlák červený sedlatý 762 

Otruba, Ing. Miroslav  Moravský pštros modrý černopruhý 761 

Kejzlar Petr Rys modrý šupkatý 761 

Wieder Pavel Ostravská bagdeta bílá 761 

Barták Pavel Moravský pštros černý 760 

Otruba, Ing. Miroslav  Moravský pštros modrý bělopruhý 759 

Kelbl Jan Moravský pštros černý šupinatý 759 

Erlich Josef Česká čejka rousná stříbřitá šupkatá 759 

Veselý, Mgr. Alexandr Kudrnáč žlutý bělouš 759 

Slabý Josef Moravský pštros žlutý 758 

Kristek Jiří Rys stříbrný šupkatý 758 

Matouš, Bc. Ondřej  Gigant tmavý kapratý 758 

Krůta, Ing. Václav ČS žlutěplavý 758 

Wieder Pavel Slezský voláč černá straka 758 

Říha Jiří Moravský pštros černý šupinatý 757 

Brückner Stanislav ČS modrý sedlatý 757 

Barcuch Dušan Rakovnický kotrlák červený  757 

Kropáček Jaromír Česká bagdeta červená bělopruhá 756 

Štěpánek František ČS modrý lysý 755 

Krůta, Ing. Václav ČS žlutý sedlatý 755 

Král, Ing. Karel Staroholandský kapucín černý 755 

Barcuch Dušan Rakovnický kotrlák  755 

Barna Pavel Rakovnický kotrlák červený  755 

Piše Pavel Rakovnický kotrlák červený sedlatý 755 

Barcuch Roman Rakovnický kotrlák žlutý sedlatý 755 



(MCH) 

Svatoň František Benešovský holub bílý 754 

Erlich Josef Česká čejka bezrousá stříbřitá 754 

Barna Pavel Rakovnický kotrlák žlutý   754 

 

Smyslem plemenných chovů je dlouhodobá plemenářská práce za účelem stabilizace daného 

plemene, chovu, barevných rázů, kresby a typu. Držitel plemenného chovu má právo užívat 

označení plemenný chov holubů, může tak prezentovat svůj chov v odborném tisku na výstavách 

různých úrovní na celostátních a evropských výstavách. Vyzval chovatele a držitele plemenných 

chovů k účasti na výstavě v Métách 2015. Zmínil i možnost získání finančního příspěvku na 

veterinární prevenci v chovu.  ÚOK chovatelů holubů bude i nadále provádět kontroly u majitelů 

plemenných chovů holubů. Kontrola se týkala celkem 24 plemenných chovů holubů.  

Pokračování kontrol PCH bude pokračovat podle finančních možností ÚOK chovatelů holubů. 

Dále požádal zástupce okresních odborných komisí o provádění namátkových kontrol v chovech, 

které byli v jejich okresech uznané. Zjištěné závady nebo nedostatky zasílat na ÚOK chovatelů 

holubů.  

Za ÚOK chovatelů holubů blahopřál všem, kteří získali plemenný chov holubů a Mistra ČR 

v chovu holubů 2015 – 2016.  

Pavel Wieder poděkoval za přednesenou zprávu a předal slovo Alexandru Veselému. 

Ad. 9). Zpráva o činnosti komise pro standardy holubů    

Zprávu přednesl Mgr., Bc. Alexandr Veselý. Komise pracuje ve stejném složení: Lumír Just, 

Miroslav Petrovský, Ing. Juraj Kafka a RNDr. Milan Tyller. Ve své zprávě zmínil tvorbu nových 

vzorníků, které budou zveřejňovány v časopise CHOVATEL. Jako další zmínil uznávání chebské 

straky a činnost standardové komise v uplynulém období. Celá zpráva je přílohou zápisu – 

Příloha č. 1  - Zpráva o činnosti komise pro standardy holubů. 

Ad. 10). Zpráva o činnosti holubářské sekce Evropského svazu 

Zprávu opět přednesl Mgr., Bc. Alexandr Veselý. Ve své zprávě zmínil činnost na půdě 

Evropského svazu a hlavně zmínil připravovanou Evropskou výstavu v Métách. Celá zpráva je 

přílohou zápisu – Příloha č. 2 - Zpráva o činnosti holubářské sekce Evropského svazu. 

Pavel Wieder poděkoval za přednesenou zprávu a předal slovo Drahomíře Hrubé. 

 

Ad. 11). Zpráva o činnosti komise mladých chovatelů          
Drahomíra Hrubá ve svém hodnocení práce s mladými chovateli holubů zmínila průběh soutěží. 

Poslední Olympiáda mladých chovatelů v Táboře, ukázala změnu v trendu těchto soutěží. Bylo 

připraveno hodnocení na živých zvířatech, připravené přednášky a rozhovory s chovateli a 

posuzovateli, akce byla dobře zabezpečena. Mladých chovatelů holubů je poměrně málo, ale mají 

o holubech přehled. Je to výzva do budoucna, jak tento stav změnit. Na závěr požádala zástupce 



okresů, kde mají mladé chovatele, aby se jim věnovali. Pokud budou potřebovat podporu nebo 

nějaké odborné přednášky komise pro práci s mládeží jim ráda pomůže. Ne každý mladý chovatel 

se chce, nebo může zúčastnit soutěží. Na závěr nabídla i svou pomoc při práci s mladými 

chovateli.  

Ad. 12). Zpráva o činnosti ÚOK CHH za rok 2014 
Pavel Wieder konstatoval, že ve své zprávě zhodnotí činnost komise mezi jednotlivými 

konferencemi. Svou zprávu přednese v krátkosti a dá větší prostor na dotazy, nebo upřesnění 

jednotlivých zpráv a dotkne se věcí, o kterých by měli být delegáti informováni.   Komise se 

sešla pětkrát.  Zápisy jsou pravidelně vyvěšovány na webové stránky, pokud bude potřeba, budou 

zápisy rozeslány elektronicky i na jednotlivé okresy, záleží na vůli delegátů. Někdy je ÚOK 

chovatelů vyčítáno, že rozhoduje o velkých věcech v počtu pěti členů. Nesouhlasí s tímto 

názorem, komise pracuje s velkým nasazením, každý člen má svojí náplň práce a za tu je 

zodpovědný. Je třeba si uvědomit, že na počet 14.000 členů ČSCH, by pro obsazení maximálního 

počtu všech funkcí ve Svazu bylo potřeba neuvěřitelných 8.000 funkcionářů. To možná platilo 

v době, kdy měl Svaz 70 000 členů, ale ne dnes, pevně věřím, že nové stanovy s touto skutečností 

budou počítat. Dále konstatoval, že komise pracuje jako tým, kde není místo pro osobní rozepře, 

výstupy jsou hmatatelné a jasné.  

Zmínil věci, které komise zpracovala – přehled umisťování holubů do větších klecí, řazení 

plemen holubů na výstavách, evropský seznam plemen.  Jako další zmínil umožnění použití 

drůbežích kroužků u plemen, které mají předepsanou větší velikost. Posuzovatelé jsou o tom 

informováni a holubi budou normálně posouzeni. Holubí kroužky jsou dodávané do velikosti 12. 

Velikost 13 je předepsána podle seznamu plemen EE pro plemena romagnolo a gentského voláče, 

používá se i u pomořanských voláčů. Velikost 15 pro plemeno maďarský obr. Pro chovatele 

těchto plemen je možno objednat kroužky pro drůbež.  

ÚOK chovatelů holubů rozhodla o podpoře vystavování holubů na výstavách v zahraničí, 

konkrétně v Lipsku, cestou příspěvku na dopravu. Výzva byla zveřejněna v časopise 

CHOVATEL. K údivu ÚOK chovatelů holubů, nepřišla žádná reakce od chovatelů. Jediný kdo 

reagoval, byl Klub chovatelů holubů moravských pštrosů. Z rozpočtu ÚOK chovatelů byl 

poskytnut příspěvek na dopravu holubů na tuto výstavu, konkrétně se jednalo o vystavení holubů 

moravských pštrosů, při příležitosti výročí německého klubu těchto holubů. Náš klub na této 

výstavě věnoval všechny vystavené holuby německým chovatelům. 

Jako další zmínil chebskou straku -  doplnil informaci – vystavování těchto holubů, bude na 

celostátní výstavě konané v Lysé nad Labem zvýhodněno. Po dohodě s vedením výstaviště bude 

vystavovatelů těchto holubů vráceno klecné.  

Dále zmínil plemenné chovy – pokud vystavovatelé splní podmínky uznání je jim vraceno 

klecné, podle schváleného předpisu o uznávání plemenných chovů. Potěšitelné je, že je uznáno 

16 nových plemenných chovů. 

Dále zmínil vydávání vzorníků na stránkách časopisu CHOVATEL – velké poděkování Lumíru 

Justovi a Alexandrovi Veselému za přípravu těchto vzorníků. Zmínil i informaci o dobré dohodě 

o ceně, za perokresby holubů od ruského kreslíře pana Kuzňecova. Ve spolupráci s generálním 

sekretářem ČSCH Martinem Kabátem byla dohodnuta cena 12,-€.  

Při aktivech s holubářskými kluby byl za poslední roky udělán velký krok k diskusi o 

problematice chovu holubů a problémech jednotlivých plemen nebo klubů. Celé jednání, je 



pojímán jako chovatelský den, který je zástupci klubů vnímán velmi pozitivně. V loňském roce 

byla velmi poutavá přednáška Lumíra Justa, o akrobatických plemenech holubů. Je velkou 

výzvou pro ÚOK chovatelů holubů získat chovatele akrobatických plemen holubů a začlenit je do 

struktury chovatelských klubů ČSCH. Zmínil svojí účast na výstavě v Kielcích, kde přímo na 

hale byl předváděn této sport, chovateli holubů a mladými chovateli, to bylo dobře přijato. Je to 

možná příležitost pro zapojení dalších mladých chovatelů holubů. 

Dále se vrátil k pořádání Evropské výstavy 2015 ve Francii. Svaz zabezpečí svoz zvířat na tuto 

akci. 

Zástupci ÚOK chovatelů holubů byli účastni na jednáních klubů a výstavách, při této příležitosti 

bylo předáno několik ocenění pro významné chovatele holubů. Přednesl seznam oceněných 

chovatelů: 

Jaroslav Valášek – Klub chovatelů holubů hýlů a koburských skřivanů 

František Štěpánek, Karel Bek a Ing. Tomáš Sousedík – Klub chovatelů holubů českých staváků 

Josef Svatuška, Jiří Ludvík, Ivan Janoušek a Ing. Jiří Veltruský – Klub chovatelů holubů 

brněnských voláčů, při příležitosti 90 let od založení klubu věnovala ÚOK chovatelů holubů 

ocenění předsedovi evropského klubu chovatelů brněnských voláčů Erwinu Sedlmeierovi 

 Drahomír Neuwirth a Ivo Vypior – Klub chovatelů holubů ostravských bagdet 

 Ladislav Svozil – Klub chovatelů holubů moravských voláčů sedlatých a moravských 

bělohlávků 

Miloslav Pileček, Jiří Hebík a Josef Jůn – Klub chovatelů holubů prácheňských káníků 

ÚOK chovatelů holubů věnovala ocenění i Dr. Gibsonovi, světově uznávanému genetikovi 

holubů, při příležitosti 85 výročí jeho narozenin. 

Dále Pavel Wieder zmínil připravované Stanovy ČSCH. ÚOK chovatelů holubů na svém jednání 

přijala – USNESENÍ OH 15/1/8/4: ÚOK jednomyslně rozhodla, že tento navržený dokument v 

této podobě odmítá, protože nezaručuje koncepční rozvoj chovatelství jako celku v našem Svazu. 

Navrhuje vypracování nového návrhu na podkladě zpracovaného návrhu stanov z roku 2013 

komisí jmenovanou XX. VH ČSCH. 

Na závěr své zprávy Pavel Wieder poděkoval všem funkcionářům odborných komisí okresů, kteří 

pořádají akce, odborné přednášky a zasedání a vlastně fungují pro holubářskou veřejnost. 

Zároveň poděkoval zástupcům klubů, kteří pořádají setkání, kde se upřesňují chovatelské a 

šlechtitelské cíle. 

Jako dalšího vyzval k přednesení zprávy Ing. Václava Krůtu. 

Ad. 13). Zpráva revizní komise odbornosti 

Revize byla provedena dne 25. března 2015 v sekretariátu ÚV ČSCH za účasti: 

Ing. Václav Krůta – předseda revizní komise 

Oldřich Vízek – místopředseda revizní komise 

Jiří Ludvík – člen revizní komise 

Tomáš Marušák – tajemník ÚOK chovatelů holubů 

Program revize: 



1). Kontrola plnění opatření z minulé revize 

2). Kontrola činnosti ÚOK chovatelů holubů 

3). Kontrola hospodaření a účetních dokladů 

4). Řešení stížností 

5). Návrh na opatření – doporučení 

Ad 1). Kontrola plnění opatření a činnosti ÚOK chovatelů holubů 

a.) Až od roku 2014 bude založen fond odborných komisí, kam budou převedeny přebytky 

hospodaření daného roku – schváleno valnou hromadou a ÚV ČSCH. 

b). Plánovaný rozpočet na rok 2015 bude schvalován na Ústřední konference delegátů odbornosti 

chovatelů holubů, která se bude konat 11. dubna 2015 v Hostelu TRIM v Pardubicích. 

Ad. 2). Kontrola činnosti ÚOK chovatelů holubů   

Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů se konala 5. dubna 2014 v Hostelu 

TRIM v Pardubicích. Konference se zúčastnilo 47 delegátů ze 73 pozvaných okresů a 26 

zástupců z 28 pozvaných klubů. Delegáti konference výraznou většinou potvrdili rozhodnutí o 

posuzování holubů evropským způsobem posuzování od 1. 4. 2014 – nepřijali návrh, na revokaci 

usnesení z minulé konference. 

V roce 2014 se uskutečnily tyto schůze a jednání ÚOK: 

a). 11. ledna 2014 v Lysé nad Labem – jednání ÚOK chovatelů holubů rozšířené o Komisi 

posuzovatelů holubů  

b). 7. března 2014 v Pardubicích – jednání ÚOK chovatelů holubů 

c). 7. června 2014 v Chomutově – jednání ÚOK chovatelů holubů - výjezdní zasedání, spojené 

s kontrolou PCH a kontrola u chovatelů Chebské straky  

d). 2. září 2014 v Šilhéřovicích – jednání ÚOK chovatelů holubů, komise sboru posuzovatelů a 

kontrolní komise odbornosti - výjezdní zasedání 

e). 14. listopadu 2014 v Lysé nad Labem – jednání ÚOK chovatelů holubů 

 

Další aktivity ÚOK chovatelů holubů: 

8. – 9. března 2014 v Pardubicích – pravidelné školení posuzovatelů holubů a adeptů 

28. června 2014 v Litovli – jednání ÚOK chovatelů holubů rozšířené o jednání se zástupci 

chovatelských klubů (Aktiv) 

Ze schůzí jsou pořizovány zápisy, které obdrží všichni členové ÚOK a RK v elektronické 

podobě. Zápisy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ČSCH.    

V roce 2014 bylo objednáno 148. 909 kusů nánožních kroužků.  

Ve dnech 14. – 16. listopadu 2014 se uskutečnilo, při Celostátní výstavě Chovatel v Lysé nad 

Labem uznávání PCH holubů na roky 2015 – 2016. 

Ad. 3.) Kontrola hospodaření a účetních dokladů 

Všichni posuzovatelé mají za rok 2013 odveden příspěvek do vzdělávacího fondu posuzovatelů. 



Z rozpočtu ÚOK chovatelů holubů byli proplaceny tyto příspěvky: 

Příspěvek na předložené šlechtitelské cíle pro daná plemena v klubech – 12. 000,- Kč 

Příspěvek na činnost odbornosti (mistrovství ČR, výročí klubů) – 16. 079,- Kč 

Příspěvek na mezinárodní školení posuzovatelů holubů v Itálii – 20. 532,- Kč. 

Revizní komise provedla na základě předložených dokladů kontrolu hospodaření ÚOK chovatelů 

holubů za rok 2014. 

Byly kontrolovány čísla účtů:512100, 512200, 518880, 582100, 602350 a nebylo shledáno 

rozdílu. 

Vybrané ukazatele: 

NÁZEV ÚČTU   SKUTEČNOST 

Cestovné funkcionářů   68. 727,- Kč - NÁKLADY 

Veterinární prevence PCH  21. 132,- Kč - NÁKLADY 

Odměny funkcionářů   32. 000,- Kč - NÁKLADY 

Nánožní kroužky   225. 795,- Kč - ZISK 

Vzdělávací fond   47. 140,- Kč - VÝNOSY 

Provést kontrolu hospodaření ÚOK chovatelů holubů, porovnání se schváleným plánem rozpočtu 

na rok 2014, za současného stavu nerozdělení na jednotlivé položky v nákladové části rozpočtu 

nelze. 

Byla provedena kontrola hospodaření dle předložené výsledovky, která uvádí, že byly čerpány 

náklady ve výši 607. 433,94,- Kč a výnosy ve výši 657. 004,12,- Kč, což činí rozdíl, zisk ve výši 

49. 570,18,- Kč. Dle schváleného rozpočtu Valnou hromadou ČSCH, která se konala v listopadu 

2013, byl schválen rozpočet ÚOK chovatelů holubů v nákladové a výnosové části shodně ve výši 

250. 000,- Kč 

Při kontrole hospodaření bylo zjištěno, že jenom zisk z prodeje kroužků a příspěvků do 

vzdělávacího fondu posuzovatelů holubů činí 272. 935,- Kč. 

Po konzultaci s generálním sekretářem Martinem Kabátem, Dis., bylo sděleno, že při konstrukci 

rozpočtů odborností proběhlo jednání zástupců ÚV ČSCH a zástupců odborností. Zástupci ÚV 

ČSCH a ÚOK odborností došli ke shodě.  

Dotace pro odbornost chovatelů holubů byla následovná: 

Z dotace ministerstva zemědělství byla pro odbornost holubů přidělena částka 18. 000,- Kč. 

Z podílu členských známek byla pro odbornost holubů přidělena částka 40. 000,- Kč. 

Komise konstatuje, že tato částka je pro odbornost, vzhledem k přidělení dotací ostatním 

odbornostem nepoměrná.  



Ad. 4.) Řešení stížností 

Revizní komise obdržela v roce 2014 stížnost přítele Flíčka ze ZO ČSCH Soběslav na nesprávný 

postup ÚOK chovatelů odbornosti holubů. Stížnost byla projednávána dne 21. března 2014 jen ve 

dvoučlenném složení komise, což nesplňovalo požadavek NOZ na minimální počet členů 

kontrolní komise v počtu tří. 

Třetí člen komise, byl dovolen na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů holubů, 

která se konala 5. dubna 2014 v Hostelu TRIM v Pardubicích. Uvedená stížnost byla opětovně 

projednána na jednání revizní komise dne 28. června 2014 v Litovli. Po prostudování potřebných 

dokumentů bylo konstatováno, že nedošlo k zásadnímu porušení stanov a směrnic ČSCH. 

Z uvedeného jednání byl zaslán dopis stěžovateli. 

Ad. 5.) Návrh na opatření – usnesení 

a.) Plán činnosti ÚOK chovatelů holubů na rok 2014 byl dodržen. 

b). Revizní komise odbornosti chovatelů holubů doporučuje zástupcům ÚOK chovatelů holubů 

jednat s představiteli ÚV ČSCH o objektivnějším přerozdělení finančních prostředků z členských 

známek a dotace od ministerstva zemědělství. 

 Zprávu projednala a schválila revizní komise ÚOK chovatelů holubů dne 25. března 2015: 

Ing. Václav Krůta -  předseda RK ÚOK chovatelů holubů, Oldřich Vízek -  místopředseda RK  

ÚOK chovatelů holubů, Jiří Ludvík - člen RK  ÚOK chovatelů holubů  

Ing. Václav Krůta na závěr zmínil povinnost majitelů plemenných chovů vystavit holuby na 

celostátní výstavě. Z chovatelské veřejnosti jsou připomínky k nemožnosti zakoupení kvalitních 

holubů, nejenom z plemenných chovů na u nás pořádaných velkých výstavách.   

Pavel Wieder poděkoval za přednesení zprávy a předal slovo Ondřeji Matoušovi. 

Ad. 14). Projednání rozpočtu odbornosti na rok 2016 

Bc. Ondřej Matouš představil výsledek čerpání rozpočtu ÚOK chovatelů holubů v roce 2014 a 

dále představil návrh rozpočtu na rok 2016. Vše je znázorněno v přiložených tabulkách. 

Čerpání rozpočtu v roce 2014. 

Na připravené prezentaci předložil plnění rozpočtu v roce 2014 proti rozpočtu 2013. 

 

NÁKLADY 

ČÍSLO 

ÚČTU NÁZEV ÚČTU Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 

501 100 Spotřební materiál 1 144,00 3 377,00 Kč   

501 702 PHM - nafta 3 150,00 3 793,60 Kč  



504 503 Kroužky OH 504 735,00 326 069,12 Kč  

512 100 Cestovné zaměstnanců 323,00  2 397,00 Kč  

512 200 Cestovné funkcionářů 49 422,00 68 727,00 Kč  

512 400 Cestovné funkcionářů -zahraniční 8 959,00 6 182,00 Kč  

513 100 Nákl. na reprezentaci - občerstvení 6 990,00  12 812,00 Kč  

513 200 Ceny dary výstavy 1 732,00 4 611,00 Kč  

518 100 Poštovné 3 730,00  2 872,00 Kč  

518 200 Telefony 1 481,00  7 400,00 Kč  

518 500 Ubytování 1 204,00  15 660,00 Kč  

518 600 Nájemné 7 240,00 5 370,00 Kč  

518 640 Nájemné kopírka 1 356,00  1 356,00 Kč  

518 780 www stránky 3 043,00  3 043,00 Kč  

518790 Údržba PC sítě 9 365,00  9 365,00 Kč 

518 791 Servis kopírka 2 674,00   2 674,00 Kč  

518 850 Veter. prevence v PCH 27 036,00  

518 880 PCH + ŠCH 13 500,00  

523 100 Odměny funkcionářů 30 000,00 32 000,00 Kč 

524 100 Sociální zajištění 7 000,00 7 250,00 Kč 

524 200 Zdravotní pojištění - funkcionáři 2 520,00 2 610,00 Kč  

545100 Kursové ztráty  3 269,05 Kč 

549 100 Poplatky banka  194,99 Kč 

581 550 Příspěvek na činnost  16 079,23 Kč 

582 110 Mezinárodní styk 13 187,83 37 189,92 Kč 

celkem  

 plán 2014  

250 000,00 Kč 607 434,00 Kč 

VÝNOSY 



ČÍSLO 

ÚČTU NÁZEV ÚČTU Plán 2014 Skutečnost 2014 

602 350 Vzdělávací fond 35 000,00  47 140,00 

604 203 Kroužky OH  157 000,00 551 864,12  

684 100 Čl. známky – podíl 40 000,00 40 000,00  

690 110 Dotace MZe 18 000,00  18 000,00  

celkem  250 000,00 Kč 657 004,12 Kč 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016. 

ČÍSLO 

ÚČTU 

NÁZEV ÚČTU PŘÍJMY VÝDAJE 

  Podíl kroužky           250 000 Kč    

  Podíl čl. známky             50 000 Kč    

  Podíl dotace MZe             80 000 Kč    

  Poplatky posuzovatelů             35 000 Kč    

        

513100 Náklady občerstvení schůze                             40 000 Kč  

501100 Spotřeba materiálu                               7 000 Kč  

521200 Mzdové náklady - dohody                             20 000 Kč  

501310 Svazová propagace                               4 000 Kč  

512400 Cestovné zahraniční                             30 000 Kč  

512200 Cestovné funkcionářů                             85 000 Kč  

518500 Ubytování                             15 000 Kč  

523 100 Odměny funkcionářů                            60 000 Kč  

518880 
Podpora plemenné chovy + 

šlechtění 
                            60 000 Kč  

518850 Veterinární prevence                             32 000 Kč  

513200 Reprezentace, dary                               8 000 Kč  

518200 
Telefony (včetně telefonů 

funkcionářů) 
                            10 000 Kč  

518100 Poštovné                               1 000 Kč  

513300 Ceny, dary, výstavy                             20 000 Kč  



581550 Příspěvek na činnost                             20 000 Kč  

582100  Mezinárodní styk - poplatky                               3 000 Kč  

        

  celkem          415 000 Kč                          415 000 Kč  

 

Na delegátech konference bude, zavázat delegáty okresů, kteří pojedou na Valnou hromadu 

ČSCH, aby tento rozpočet v této výši prosadily. 

V další části Bc. Ondřej Matouš zmínil zůstatky z úspor finančních prostředků z předchozích 

období, za rok 2013 + 117 137,00 Kč a za rok 2014 + 49 570,00 Kč. Celkem se tedy může 

v budoucnu počítat s možností čerpání finančních prostředků ve výši 166 707,- Kč. 

Po připomínkách delegátů bude napříště rozesílán návrh rozpočtu ÚOK chovatelů holubů 

společně s materiály pro delegáty. 

Pavel Wieder doplnil na předvedené prezentaci zůstatek finančních prostředků pro činnost ÚOK 

chovatelů holubů. Na návrh ÚOK chovatelů holubů na VH v Olomouci byl tento fond vytvořen a 

zůstatek je tedy ve výši 166 707,- Kč, pro potřeby dalších projektů v budoucnu (vzorníky plemen 

holubů). 

Generální sekretář Martin Kabát, Dis., tento zůstatek potvrdil, tyto uspořené finanční prostředky 

budou použity pro potřeby rozpočtů ÚOK. 

Přestávka na oběd. 

Ad. 15). Posuzování holubů 
Pavel Wieder vyzval přítomné k předložení námětů k projednávanému bodu. 

Záznam byl proveden v krátkosti, pro velmi obsáhlou diskusi k dané problematice. Jednání 

k tomuto bodu trvalo více než dvě hodiny. 

Jednotlivý delegáti a zástupci vyjadřovali podporu, nebo naopak byli proti, zavedenému 

evropskému způsobu posuzování holubů. Přehled diskutujících delegátů a zástupců klubů: 

 

Dušan Pitrmoc, delegát okresu Sokolov – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 

Zdeněk Bek, delegát okresu Nymburk – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 

Jiří Plát, delegát okresu Frýdek – Místek – podpořil evropský způsob posuzování 

Jaromír Pitaš, zástupce Klubu chovatelů holubů německých výstavních – vystoupil proti 

evropskému způsobu posuzování, není ani proti udělování výjimek při posuzování a povolování 

jiného způsobu posouzení 

Jaroslav Polák, delegát okresu Domažlice – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 

Karel Tihelka, delegát okresu Zlín – poděkoval ÚOK za odvedenou práci, vystoupil proti 

evropskému způsobu posuzování 

Roman Kučera, delegát okresu Svitavy – podpořil evropský způsob posuzování, vyjádřil podporu 

ÚOK, odvedla velký kus práce při zpracování předpisů 

Dr. Sylvestr Chrastil, delegát oblasti Brno – podpořil evropský způsob posuzování 

Karel Věntus, delegát okresu Opava – podpořil evropský způsob posuzování  

Reagoval Jiří Holaň – podpořil evropský způsob posuzování 

Ing. Jaroslav Boukal, delegát okresu Kladno – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 



Reagoval Pavel Wieder – podpořil evropský způsob posuzování, připomněl schválení Statutu 

sboru posuzovatelů 

Slavibor Petržílka, delegát okresu Louny – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 

Josef Veřtat, delegát okresu Tachov – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování, 

připomněl, že jako delegát zastupuje chovatele svého okresu   

Jan Dostál, delegát okresu Praha – západ – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 

Martin Smetana, zástupce Klubu chovatelů holubů českých čejek a lysek – podpořil evropský 

způsob posuzování 

Reagoval Ing. Václav Krůta – podpořil evropský způsob posuzování  

Ing. František Slepička, delegát okresu Strakonice – vystoupil proti evropskému způsobu 

posuzování 

Miroslav Flíček, zástupce Klubu chovatelů holubů prácheňských káníků – zmínil dodržování 

předpisů s ohledem k evropskému posuzování a přihlédl i ke Stanovám ČSCH 

Reagoval Pavel Wieder – ÚOK chovatelů holubů se vždy držela Stanov a ostatních předpisů 

platných v ČSCH.  Směrnice pro činnost posuzovatelů vychází z Řádu pro posuzovatele ČSCH 

vydaného v roce 2008 ÚV ČSCH, kde je psáno v části II. bod 7.ÚOK vydává směrnice a pokyny 

pro vzdělávání posuzovatelů a adeptů a činnost posuzovatelů.  

 Reagoval Ing. Václav Krůta – informace a stížnosti od přítele Flíčka jsou vždy na úrovni, 

všechna rozhodnutí vycházejí také ze schváleného Organizačního řádu odbornosti chovatelů 

holubů  

 Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků – vyzval přítomné ke kompromisu 

Jiří Ludvík, delegát oblasti Brno – podpořil evropský způsob posuzování 

Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů – podpořil evropský způsob posuzování 

Pavel Wieder požádal přítomné o ukončení tohoto bodu a zahájení hlasování. 

Roman Matys, delegát okresu Děčín, zástupce Klubu chovatelů holubů římanů a koburských 

skřivanů – vystoupil proti evropskému způsobu posuzování 

František Svatoň, zástupce Klubu chovatelů holubů benešovských – navrhl tajné hlasování 

Pavel Wieder připomněl schválení jednacího řádu, který je schválený, kde je schváleno hlasování 

aklamací. 

Reagoval Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH – pozdravil všechny přítomné, podpořil 

pokračování a nastolení evropského způsobu posuzování, není dobré vše neustále měnit. 

Evropská výstava – ÚV ČSCH podpoří tuto výstavu, zajistí svoz zvířat. Věková hranice v ČSCH 

– do budoucna bude problém s počty posuzovatelů a jejich zajištěním, napříč celým svazem. Jako 

poslední zmínil konání Celostátní výstavy v roce 2015, týden po konání EV Méty 2015.  

 

Po dlouhé diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 

Pavel Wieder vyzval přítomné k hlasování o podpoře evropského posuzování. 

Podle zjištění mandátové komise bylo v době hlasování přítomno 45 delegátů s hlasem 

rozhodujícím: 

HLASOVÁNÍ: 28 delegátů PRO  

Většina delegátů konference je pro pokračování nastoupené cesty stávajícího evropského 

způsobu posuzování holubů na výstavách ČSCH 

Ad. 16). Diskuse  
Pavel Wieder, předal slovo Jiřímu Holaňovi, který vyzval přítomné k pokračování v jednání a 

vyzval k všeobecné diskusi.  

Radek Novotný, delegát okresu Znojmo – vznesl dotaz, jak se projeví získání finančních 

prostředků na EV Méty 2015, pro české vystavovatele 



Reagoval Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH – finanční prostředky budou použity na zajištění 

svozu zvířat na EV Méty 2015, pokud se podaří získat další finanční prostředky, budou použity 

na další podporu, zatím je jen příslib získání finančních prostředků 

Jaroslav Bayer, místopředseda ÚV ČSCH a předseda ÚOK chovatelů drůbeže – poděkoval za 

pozvání na jednání, pochválil průběh jednání, vyjádřil přání, aby odborné věci zajišťovali 

odborné komise  

Petr Sirotek předseda ÚOK chovatelů králíků – poděkoval za pozvání na jednání, pochválil 

odvedenou práci odborné komise holubů, vyjádřil údiv nad diskusí okolo posuzování holubů, po 

jednom roce okamžitě něco měnit. Některé okresy na svých aktivech vůbec neprojednávali návrat 

ke starému způsobu posuzování holubů.   

Martin Kabát DiS., generální sekretář – poděkoval za spolupráci s ÚOK chovatelů holubů, 

revizní komisí odbornosti, poděkoval delegátům za účast na konferenci  

Jaromír Kropáček, delegát okresu Pardubice – vznesl dotaz k návrhu nových stanov ČSCH, kolik 

došlo připomínek 

Reagoval Martin Kabát DiS., generální sekretář – termín zaslání připomínek je stanoven k 30. 

dubnu 2015, zatím je doručeno šest připomínek, nejvíce je připomínkován rozsah stanov 

František Svatoň, zástupce Klubu chovatelů holubů benešovských – navrhl ustanovení 

ověřovatelů k zápisu z konference 

Reagoval Jiří Holaň – zápis bude ověřen členy návrhové komise 

Ing. Václav Krůta – připomněl, že konference by měla navrhnout delegáta odbornosti na valné 

hromady ČSCH v roce 2015, navrhuje Pavla Wiedera 

Zdeněk Bek, delegát okresu Nymburk – vznesl dotaz, odkud budou dodávány nánožní kroužky 

Reagoval Jiří Holaň – kroužky budou dodávány společně s drůbežími kroužky jako doposud od 

německého výrobce, firmy Stengel. 

Jaromír Hrubý, delegát městské organizace Praha – vznesl dotaz na rozesílání zápisů 

elektronickou poštou 

Reagoval Jiří Holaň – bude zapracováno do návrhu usnesení 

Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů – vznesl připomínku, k návrhu nových 

stanov – navrhuje automatické začlenění předsedů odborných komisí do ÚV ČSCH, jako další se 

dotazoval na placení příspěvků 

Reagoval Martin Kabát DiS., generální sekretář – příspěvek je placen jednou za rok 

Slavibor Petržílka, delegát okresu Louny – nedoporučuje to, nefungovalo by to, všichni hájí jen 

svou odbornost  

Reagoval Milan Kotyza, předseda ÚV ČSCH – připomněl situaci na Slovensku, kde možná 

nebude celostátní výstava, malé odbornosti mají stejný hlas v jejich nejvyšších orgánech, a proč 

budou pořádat výstavu jako prodělečnou, dochází tam k odchodu některých odborností ze svazu  

Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů – vznesl dotaz k začlenění klubů jako 

základních organizací pod okresy, nedoporučuje to 

 

Po ukončení diskuse, vyzval Jiří Holaň k předložení návrhu na usnesení. 

 

Ad. 17).  Usnesení 

Martin Smetana přednesl návrh na usnesení: 

Pozváno: 75 delegátů z okresních a oblastních organizací ČSCH a 28 zástupců klubů  

 

Při hlasování o usnesení v 16:00 hodin přítomno - 42 delegátů s hlasem rozhodujícím  



 

A). Konference schvaluje: 

1. Program jednání konference  

2. Jednací řád 

3. Mandátovou komisi ve složení – Karel Věntus, Pavel Názler a Jiří Ludvík 

4. Návrhovou komisi ve složení – Martin Smetana, Ing. Václav Krůta a Ing. František Slepička  

5. Zprávu revizní komise ÚOK chovatelů holubů za rok 2013, kterou přednesl Ing. Václav Krůta 

6. Zprávu o činnosti ÚOK chovatelů holubů včetně připomínek k navrhovaným stanovám ČSCH 

– přednesenou Pavlem Wiederem.  

7. Návrh rozpočtu ÚOK chovatelů holubů na rok 2016 ve výši 415. 000,- Kč - vyrovnaný 

8. Delegáta za odbornost chovatelů holubů na Valnou hromadu ČSCH  - Pavla Wiedera 

9. Nastoupenou cestu stávajícího evropského způsobu posuzování holubů na výstavách ČSCH 

 

B). Bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti sboru posuzovatelů holubů včetně vyhodnocení evropského způsobu 

posuzování holubů za rok 2014 přednesenou Jiřím Holaněm 

2. Kontrolu usnesení konference odbornosti z roku 2014 přednesenou Pavlem Wiederem 

3. Zprávu o činnosti klubů za rok 2014 přednesenou Bc. Ondřejem Matoušem 

4. Zprávu o plemenných chovech a šlechtitelské práci přednesenou Jiřím Kristkem 

5. Zprávu komise pro standardy holubů přednesenou Mgr. Bc. Alexandrem Veselým 

6. Zprávu o mezinárodní činnosti ÚOK chovatelů holubů v sekci EE chovatelů holubů za rok 

2014 – přednesenou Mgr. Bc. Alexandrem Veselým 

7. Zprávu o činnosti mladých chovatelů přednesenou Drahomírou Hrubou  

8. Diskusní příspěvky delegátů a zástupců Klubů chovatelů holubů 

 

C). Konference ukládá: 

1. Zasílat zápisy z konference odbornosti na okresní organizace elektronickou poštou 

2. Naplnit plán činnosti a rozpočet odbornosti chovatelů holubů na rok 2015 

 

D). Konference doporučuje: 

1. Zasílat návrh rozpočtu na další roky současně s materiály na konferenci na příslušné okresní 

organizace a zástupce chovatelských klubů 

 

Martin Smetana, po zjištění počtu delegátů, dal v 16:00 hodin hlasovat o usnesení konference.  

Jako první hlasovali zástupci klubů s hlasem poradním. 

Hlasování: 14 zástupců klubů PRO, 4 zástupci klubů PROTI, 6 zástupců klubů se ZDRŽELO   

V době hlasování přítomno 42 delegátů s hlasem rozhodujícím.  

 

 Hlasování: 40 delegátů PRO, 2 delegáti PROTI.  

Členové návrhové komise:  Martin Smetana, Ing. Václav Krůta a Ing. František Slepička. 

 

Ad. 18). Závěr 

 Předseda ÚOK chovatelů holubů Pavel Wieder poděkoval všem za účast, popřál všem 

účastníkům mnoho chovatelských úspěchů a jednání Ústřední konference delegátů odbornosti 

chovatelů holubů ukončil.  

Celý záznam této Konference je elektronicky zaznamenán a uložen na Sekretariátu ÚV ČSCH v 

Praze.  



Ověřovatelé zápisu:  

Martin Smetana – ověřil zápis 

Ing. Václav Krůta – ověřil zápis 

Ing. František Slepička – na výzvu o kontrole zápisu nereagoval a to ani po opětovné telefonické 

urgenci předsedy návrhové komise přítele Smetany. 

Ověřování ukončeno dne 3. června 2015 

 

Zapsal: Tomáš Marušák, tajemník ÚOK chovatelů holubů 


