
Z á p i s 

ze schůze rozšířeného výboru posuzovatelské komise, konané dne 16.1.2022, 

v Troubsku. 

Přítomni: RSDr. Zdeněk Uherek, Vladimír Čevela, Daniel Hrbáč, Ing. Václav Kasal, 

Ing. Rostislav Krejzek, Karel Mareš, Vladislav Novák, JUDr. Pavel Opatrný, Miroslav 

Uherek. 

Jednání zahájil a řídil předseda komise dr. Uherek.    

  V úvodu poděkoval posuzovatelům za provedený výběr kolekce pro olympiádu. 

Jednotliví posuzovatelé se vyjádřili ke standardní úrovni vystavených holubů, kteří 

shodně konstatovali v kategoriích staří H a HE je možno označit cca 5 kusů za 

vysoce kvalitní, ostatní lepší průměr. Kolekce má předpoklad úspěšně 

reprezentovat ČR na olympiádě. V holubicích byly vystaveny dvě, kterým chyběla 

jedna letka. Zřejmě k tomu došlo až po provedeném výběru. V kategoriích 

holoubat jednoznačně dominovala holoubata Petra Janků z OS Náchod. V kolekci 

starých se do kolekce dostaly tři kusy z Čech ostatní z Moravy. Velkým negativem 

je skutečnost, že velká řada OS nebyla ochotna uspořádat oblastní výstavy.  Na př. 

ze 17 oblastí v Čechách se výběru zúčastnilo pouhých 5 oblastí. 

     V další části bylo projednáno: 

- doprava kolekce vybraných holubů do Maďarska. Dopravou jsou pověřeni 

posuzovatelé Daniel Hrbáč a Karel Šulák. Je zde předpoklad, že se budou konat 

mezinárodní zkoušky posuzovatelů.  

- uhrazení nákladů na publikaci Mgr. Jiřího Alberechta. Tato publikace je 

zhotovena pouze v obecné rovině a proto se posuzovatelská komise bude dále 

zabývat materiály vyhotovenými Ing. Jaroslavem Pechou. Zhodnocení další 

činnosti v oblasti vzdělávání chovatelů a adeptů posuzovatelů, podklady. Bude 

dále řešeno na jarní schůzi posuzovatelů. 

- zajištění financování komise posuzovatelů pro letošní rok a to jak na úrovni svazu 

tak i zemských komisí. 



- aktualizace posuzovatelské komise, podklady pro vydání nových průkazů. 

- poděkování brněnské oblasti za uspořádání výběru v Troubsku. Kvalitní prostředí, 

zázemí, vše na úrovni. 

- došlo k poškození jednoho z tabletů.  Předseda komisí projedná možnost 

zakouoení jednoho tabletu. 

Jarní školení subkomise posuzovatelů se uskutční březen/duben v Brně na 

sekretariátu. 

Selibov 21.01.2022 P.O.  

                                                                                    RSDr. Zdeněk  U h e r e k  

                                                                                        předseda komise  

 

 

 

 

 

 


