
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů - 

posuzovatelská komise 

Zápis ze školení posuzovatelů - Brno, sekretariát svazu - konaného dne 7.4.2022 

Přítomni :  RSDr. Zdeněk Uherek,  Karel Mareš, Vladislav Novák, Pavel Opatrný, 

JUDr., Stanislav Sadil, Ing., Jan Jonáš 

Omluveni : Daniel Hrbáč, Josef Konopka, Ing. Václav Kasal 

Program : 

1) Zahájení, organizační, volba návrhové komise 

2) Kontrola usnesení předchozího školení posuzovatelů 

3) Skripta II. autorské čtení – schválení k tisku – lektorská úprava 

4) Příprava podzimního školení, příprava voleb, podklady pro tisk průkazek 

5) Diskuze, usnesení, závěr 

  

     Schůzi zahájil předseda komise RSDr. Z. Uherek. Do návrhové komise byli 

schváleni pp. Sadil, Mareš, Jonáš. 

     K jednotlivým bodům programu : 

- kontrola usnesení ze schůze konané dne 16.1.2022 v Troubsku. Hlavní úkol výběr 

kolekce standard a doprava kolekce do Maďarska. Dopravou holubů byli pověřeni 

posuzovatelé Daniel Hrbáč a Karel Šulák. Doprava v absolutním pořádku, posuzo-

vatelé absolvovali zkoušky na mezinárodní posuzovatele. Díky jazykové vybave-

nosti úspěšně. Úroveň zahraničních adeptů velice nizká. Podklady pro aktualizaci a 

vydání nových průkazů posuzovatelům byli předány k tisku. Požadavek na 

dokoupení tabletu byl vyřízen. 

- Vladislav Novák představil Skripta II, publikaci pro studium adeptů na posuzova-

telské zkoušky. Skripta vychází z “Chovatelského minima“ zpracovaného v sedmde-



sátých letech Ing. Jaroslavem Pechou a Tomášem Soukupem. Jedná se o aktual-

lizaci na které  se podíleli Vladislav Novák, Ing. Jaroslav Novotný, RSDr. Zdenek 

Uherek a MVDr. Michal Polášek. Publikace byla schválena k tisku, navrhovaný 

počet výtisků 250 kusů. 

- v diskuzi byl velký důraz kladen na podzimní volby, výběr vhodných, pracovitých 

členů komise s dostatečným zastoupením mladých členů. Předpokládá se zrušení 

pásem, vytvoření zemských vedoucích pásem. Typování mladých, perspektivních 

chovatelů na posuzovatelské zkoušky, nutnost aktivní práce garantů z řad 

zkušených posuzovatelů. Po ukončení závodní sezony provést posuzovatelské 

školení na zemských úrovních. Příprava podzimního školení, zatím se jeví jako 

vhodné místo Dolní Němčí. Je možný i jiný vhodný typ místa konání. 

V Selibově dne 10. dubna 2022 


