
 

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů – komise posuzovatelů 

Zápis ze schůze subkomise posuzovatelů konané dne 10.06.2020 na sekterariátu Svazu 

v Brně. 

Přítomni : RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing. Stanislav Sadil, Jan     

Jonáš, Josef Konopka, Daniel Hrbáč, Karel Šulák, JUDr. Pavel Opatrný. 

Hosté : prezident ČMS CHPH Ing. Jaroslav Novotný 

              tajemník Svazu Ing. Jiří Hlaváček 

Omluven : Karel Mareš, zastoupen Karlem Šulákem 

Program :  1.  Zahájení, přivítání, organizační, volba návrhové komise 

                    2. Kontrola usnesení z minulé schůze posuzovatelské komise 

                    3. Zhodnocení, názory, náměty k posuzování poslední CV a EV 

                   4.  Nová koncepce práce a činnosti posuzovatelské komise 

                    5. Vytvoření nové koncepce výkonu posuzovatelských zkoušek 

                    6. Příprava podzimního školení posuzovatelů 

                    7. Různé, usnesení, závěr.      

Zahájení programu 12.00 hodin. 

Ad. 1) Zahájení schůze, přivítání, organizační záležitosti : uvedl předseda komise dr. Uherek. 

Přivítal prezidenta Svazu Ing. Novotného. 

Vyjádřil uspokojení nad stoprocentní účastí členů subkomise ( subkomisi tvoří pětičlenný 

výbor a po dvou vedoucích pásem Čechy a Morava). Zdůraznil pracovní charakter této schů-

ze a předeslal nutnost změn práce komise.  

           Do návrhové komise byli jednohlasně zvolení pp. Josef Konopka, Jan Jonáš, Karel Šulák. 

Ad. 2) Kontrola usnesení z poslední schůze posuzovatelů. Usnesení jsou splněna s výjimkou 

vydání posuzovatelských průkazů novým posuzovatelům a to Ing. Rostislavu Krejzkovi, Liboru 

Možíšovi a Mgr. Marečkovi.  Projednáno s prezidentem Svazu, který průkazy vydává, který 

zároveň zdůraznil nutnost aktualizace seznamu posuzovatelů tak, aby u každého zde 



vedeného posuzovatele bylo uvedeno bydliště, telefon, email adresa a příslušnost do 

oblastního spolku.  

      Úkol k publikační činnosti je trvale plněn Ing. Václavem Kasalem, který na dnešní schůzi 

dokladuje dosud vykonané práce.  

Ad. 3 ) Zhodnocení posuzování CV  a EV: 

Vl. Novák velice obsáhle a konkrétně vyhodnotil organizaci výstav, kvalifikaci a odbornost 

posuzovatelů, našich i mezinárodních, kvalifikaci těch, kteří o udělování mezinárodních 

posuzovatelů rozhodují. Celý příspěvek Vl. Nováka: ( Zestručněno ) – z pohledu posuzovatele 

VII. Středoevropské výstavy – standard H. 

Posuzovatelé . 2x ČR, 2x Slovensko, 2x Polsko, 2x Maďarsko atd. zde bodová shoda ( jsou to 

zástupci států s tradicí standardu – proto shoda. 

Olympiády : mimo jiné Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko atd. 

Zde problém dvou až tříbodový rozdíl ( státy bez tradice standardu). 

FCI – řeší tento problém „mezinárodními posuzovatelskými zkouškami „ – 3x při výstavách. 

Mezinárodní zkoušky provádí Švýcar a Ital ? 

Stížnost našich mladých posuzovatelů ( Daniel Hrbáč a Karel Šulák) 

- První mezinárodní zkoušky prováděné v Brně – neuznané FCI 

- Druhé mezinárodní zkoušky v Rumunsku – uznané FCI 

- Třetí mezinárodní zkoušky prováděné v Belgii při jednání FCI – neuznané ( oba se 

zúčastnili na vlastní náklady včetně noclehu). 

- Dosud nejsou vypracované podklady o rozsahu vědomostí požadovaných při 

mezinárodních zkouškách. 

- Praktické zkoušky hodnotí zástupci Švýcarska a Itálie  s požadavkem na maximální 

využívání  rozsahu bodovací tabulky FCI ( velmi problematické). 

- Návrh řešení . 

- a) Každý stát (člen FCI), který bude mít zájem o bodování olympiád si sám připraví 2 

až tři špičkové posuzovatele ) s interním statutem mezinárodního posuzovatele), 

které při přidělení delegace na olympiádu vyšle 

- b) Bylo by vhodné, aby nový zástupce ČR v FCI v komisi standard po odsouhlasení 

novým prezidiem se pokusil tyto myšlenky návrhu řešení projednat a prosadit v FCI. 

Pro naše posuzovatele  z toho vyplývá : 



- vedoucí pásem vypracují termínový plán schůzek svých posuzovatelů, minimálně 3x 

ročně, včetně přítomnosti adeptů na posuzovatele 

- vedoucí pásem vyhodnotí účast na těchto setkání 

- toto vyhodnocení bude sloužit jas 

- ko podklad pro nominaci posuzovatelů na výstavy vyšší úrovně 

 

Dále se k problematice vyjádřili ostatní účastníci posuzování CV v Brně.  

Ad. 4 a 5) Nová koncepce činnosti posuzovatelské komise a vytvoření nového systému 

provádění zkoušek se hodně prolínají a tak byly tyto body spojeny. Tuto problematiku velice 

podrobně, osáhle uvedl předseda komise dr. Uherek. 

    Práce posuzovatelské komise se nesmí věnovat pouze období výstav, ale musí pracovat 

celoročně. Je nutno aktualizovat seznam posuzovatelů a rozlišit ty, kteří se pravidelně zúčast-

ňují školení, jsou skutečně aktivní a perspektivní pro další , náročnější, práci v komisi. Bude to 

předpokládat pro členy výboru, častější setkávání, pro vedoucím pásem setkávat se s posu-

zovateli z pásem, zajišťovat jejich informovanost a sledovat jejich práci. 

     Důležitou potřebou je udržování kontaktů s posuzovateli, především ze Slovenska, 

společná školení, schůzky a pod. 

     Pro další podporu a propagaci poštovního holubářství je nutno trvale zařadit do CV 

kolekce standardních holubů bez limitu. Přesto, že tato specializace má řadu odpůrců, práce 

těchto chovatelů není zanedbatelná a dle zájmu o tuto kolekci na CV je její smysl účelný.  

     Ing. Sadil, pověřený touto kategorií zajistí propozice a kritéria pro výběr kolekce na CV ( 

samostatné výstavy Čechy a Morava), transparentní výběr holubů od co nejvíce chovatelů  

v co nejvyšší kvalitě. 

      Ing. Kasal seznámil přítomné s pracemi na publikační činnosti, studijními materiály 

,vypracovaných kapitol, soustředění množství podkladů potřebných pro vydání publikace. Dr. 

Uherek pracuje na zajištění financí potřebných pro vydání.    

Ad. 6) Podzimní školení posuzovatelů. 

            Podzimní školení posuzovatelů se uskuteční ve dnech 16.-17. října 2020 v Dolním 

Němčí ( dostupnost kolegů ze Slovenska). Organizačně zajistí předseda komise, program 

připraví s předsedou tajemník komise. Důležitý bude výběr posuzovatelů na školení, vedoucí 

pásem navrhnou vhodné posuzovatele, redukovat počet zúčastněných pouze na perspektivní 

a ochotné pracovat. 



Ad. 7) Prezident Svazu Ing. Novotný podrobně informoval o funkčnosti FCI, jednotlivých 

komisí a důležitosti jazykové kvalifikace. 

      Úkol pro pp. Novák, Kasal, Opatrný – otázky pro školení posuzovatelů 

- aktualizace svazových dokumentů pro výstavnictví a 

posuzovatele, možnost sloučit do jednoho předpisu. 

Dále v různém : 

Josef  Konopka : Doporučuje, aby byla zachována autorita posuzovatelů a neposuzovali za 

nás neposuzovatelé, výběr standardu svěřit výhradně posuzovatelům, kteří vy\staví protokol 

o posouzení kolekce na CV, zachovat pro posuzovatele volné vstupy na všechny akce 

poštovních holubů. 

Daniel Hrbáč : Upozorňuje na dodržování povinností, že při posuzování oblastních a ostatních 

výstav poštovních holubů MUSÍ pořadatel výstavy zajistit po dohodě s předsedou posuzo-

vatelského sboru jednotlivých oblastí konkrétní posuzovatele. 

 

Usnesení  a závěr :  

Subkomise bere na vědomí : 

- kontrolu zápisu z posledního školení 

- -zpráva V.Nováka ke zhodnocení CV a EV – 

problematikou mezinárodních posuzovatelů 

- Dr. Uherek předložil plán práce s adepty, novým 

systémem posuzovatelských pásem, prací 

vedoucích posuzovatelských pásem, novou 

koncepcí práce posuzovatelské komise 

- Návrh prezidenta Ing. Novotného k aktualizaci 

seznamu posuzovatelů,aktualizaci výstavního řádu a 

organizaci výstav, seznamení s posupem prací a 

realizací úkolů v FCI 

- Školení posuzovatelů se budou zúčastňovat , kromě 

výboru, vedoucí pásem + jeden posuzovatel. Na 

další práci s ostatními posuzovatelibude stanovena 

finanční podpora. 

- Ing. Sadil seznámil s propozicemi pro výstavy 

standardu bez limitu – vypracuje písemně. 



Úkoly : 

Aktualizace seznamu posuzovatelů – doplnění tel. Čísla, emaily, adresy, příslušnost 

k oblastnímu spolku. Dodání údajů pro vydání průkazů pro nové posuzovatele – odpovídají 

vedoucí pásem 

Aktualizace výstavního řádu a organizaci výstav – odpovídá Vl. Novák 

Stanovit otázky a podklady ke studiu pro adepty posuzování – odpovídá Ing. V. Kasal a dr. 

Opatrný 

Zásady pro výběr kolekcí standardu bez limitu . odpovídá Ing. Sadil 

Karel Šulák převzal archiv posuzovatelské činnosti,  vedený od roku 1985, materiály bude 

dále spravovat a využívat pro publikaci ve Zpravodaji. 

 

 

Zapsal : P. Opatrný                                                                 

                                                                                                     ------------------------------------------------ 

            Dr. Zdeněk  U h e r e k – předseda komise v.r. 

Příloha : 

Závazné pokyny pro vystavování poštovních holubů 

Kategorie standard bez limitu 

Výběr kolekce na CV 

Výběr  se uskuteční na samostatných výstavách Čech a Moravy. 

     Výstavy se mohou zúčastnit všichni chovatelé, členové ČMS CHPH. Další podmínka účasti 

na výstavě je potvrzení o zdravotním stavu, kroužek platný v FCI, karta vlastnictví. Jeden 

vystavovatel m§že vystavit maximálně čtyři kusy, 2 holuby + 2 holubice, roční a starší. 

     Termín výstavy, klecné a oceněníé si stanoví pořadatel výstavy Čech a Moravy. 

     Výstavu bude posuzovat 5 posuzovatelů, členů posuzovatelské komise. Výběr 

posuzovatelů zajistí pořadatel. 

     Bude vy\brána kolekce 12 H + 12 HE z každné výstavy, Tito budou vystaveni na CV. 

Vybraná kolekce bude reprezentovat zemské sdružení Moravy a Slezka proti zemskému 

sdružení Čech. O vítězi rozhodne součet pěti nejvýše bodovaných holubů. 



     Vybraní holubi pro CV budou na CV doručení společně s kolekcí jednotlivých oblastních 

spolků. 

     Tyto pokyny jsou závazné pro všechny pořadatele CV a byly schváleny prezidiem ČMS 

CHPH. 

Garant Čechy : Ing. Stanislav Sadil, tel. 602 244 211, email : stanislav.sadil@seznam.cz 

                            Jan Hála, tel., 725 054 454, email : j.hala47@seznam. Cz 

Garant Morava : Ing. Svatopluk Schafer, tel. 602 565 486, email : j.schaferová@email.cz 

                             Josef Konopka, tel 731 932 652, email : konopka.josef@seznam.cz 

V Hradci Králové                                                                                     Ing. Stanislav  S a d i l 
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