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Zápis č. 3 ze schůze ÚOK chovatelů králíků, rozšířené o 
Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků a jednání Standardové 

komise konané dne 9. 6. 2017 v Čáslavi 
 

Přítomni: 
 
Za ÚOK chovatelů králíků: Ing. Josef Blokeš, Dana Caithamlová, Tomáš Červinka, MVDr. Miloslav 
Martinec, Ph.D., MVDr. Vlastimil Šimek, Jindřich Šíp 
Za kontrolní komisi odbornosti: Jindřich Snítilý 
Za Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků: Ing. Josef Blokeš, Jiří Jahoda, MVDr. Miloslav 
Martinec, Ph.D., MVDr. Vlastimil Šimek, Jindřich Šíp 
Za Standardovou komisi: Ing. Josef Blokeš, MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D., MVDr. Vlastimil Šimek, 
Jindřich Šíp 
Tajemník ÚOK chovatelů králíků: Josef Vilhelm 
 
  

1) Zahájení 
Jednání zahájil v 20.00 hodin MVDr. Miloslav Martinec, zastupující předseda ÚOK chovatelů králíků. 
Přivítal účastníky schůze a krátce připomněl zásadní organizační změny, které nastaly po proběhlé 
Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů králíků. Představil návrh programu jednání, který 
zaslal tajemník ÚOK chovatelů králíků. K programu jednání nebyly žádné připomínky, a proto bylo 
přistoupeno k hlasování. 
Hlasování ÚOK a Předsednictvo: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/1/1: ÚOK CHK schvaluje navržený program jednání. 
Dr. Martinec navrhl zapisovatele jednání (MVDr. Vlastimil Šimek), a ověřovatele zápisu (Dana 
Caithamlová, Jindřich Šíp), přičemž nikdo neměl protinávrhy a bylo přikročeno k hlasování. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/1/2: ÚOK CHK schvaluje zapisovatele jednání (dr. Vlastimil Šimek) a 
ověřovatele zápisu (Dana Caithamlová, Jindřich Šíp). 
 
 

2) Kontrola usnesení 
 
Tajemník přečetl plnění ukládacích částí usnesení z minulé schůze 3. 3. 2017 v Čáslavi. 
 
Usnesení 2/ÚOKCHK 17/2/7/1: ÚOK CHK schvaluje návrh na účast na slavnostní zasedání ÚVV ČSCH 
v prostorách Senátu PČR: P. Sirotek, dr. M. Martinec, V. Chmelík, H. Zens (náhradník J. Šíp). 
V případě potřeby může být seznam ještě operativně upraven. Tajemník J. Vilhelm návrhy předloží 
na jednání ÚVV ČSCH.  
Plnění ke dni 9. 6. 2017: splněno (J. Vilhelm) – viz samostatný bod jednání. 
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Usnesení 2/ÚOKCHK 17/2/7/2: ÚOK CHK a Standardová komise ukládají Ing. J. Blokešovi zaslat 
rozdělení garantů konkrétních plemen (členů Standardové komise) ke zveřejnění do časopisu 
Chovatel a seznámit se situací delegáty ústřední konference 2017. Ing. Blokeš dále připraví revizi 
Všeobecné části vzorníku a zašle ji členům Standardové komise nejpozději do 1. 6. 2017, aby příští 
jednání 9. 6. 2017 mohlo koncepčně na Vzorníku začít pracovat. Návrhy na případné změny 
standardů konkrétních plemen mohou kluby zasílat do 30. 9. 2017 na adresy jednotlivých 
pověřených členů StK (podle plemen), podmínkou je, že návrh musí projít minimálně výborem klubu 
(lépe členskou schůzí).  
Plnění ke dni 9. 6. 2017: nesplněno (Ing. Blokeš) – viz samostatný bod jednání. 
 
Dále, tajemník J. Vilhelm přečetl ukládací část usnesení z ústřední konference odbornosti (Čáslav, 5. 
3. 2017). 
 

- zaslat na OO ČSCH a chovatelské kluby králíků zpracované doporučené řazení plemen a 

barevných rázů králíků (zodpovídá: tajemník ÚOK CHK Josef Vilhelm). 

Plnění ke dni 9. 6. 2017: splněno, tajemník J. Vilhelm uvedl, že dokumenty zaslal dne 9. 6. 2017 

v dopoledních hodinách e-mailem. 

- ÚOK CHK jednat v ÚVV ČSCH o podobě rozpočtu odbornosti na rok 2018 

Plnění ke dni 9. 6. 2017: splněno, zastupující předseda dr. M. Martinec informoval o schůzce 

s předsedou ÚVV ČSCH Ing. Miroslavem Kroftem, tvorba rozpočtu je v jednání. 

 
3) Příprava školení, přijímacích a závěrečných zkoušek adeptů 2017 

Tajemník J. Vilhelm seznámil přítomné s počty adeptů a uchazečů na školení a zkoušky adeptů dne 
10. 6. 2017 v Čáslavi. Jednání se zúčastní celkem 15 adeptů a 2 uchazeči. K závěrečným zkouškám se 
přihlásilo celkem 5 adeptů. Ubytování, zajištění prostor a dalších nutných záležitostí a materiálu bylo 
zajištěno komunikací s vedením školy. 
Dr. Šimek zrekapituloval program školení a zkoušek. V předstihu vytvořil program zkoušek a školení 
adeptů a upravil časový harmonogram a ve formě pozvánky zaslal tajemníkovi komise, který provedl 
rozeslání e-mailem. Připomenuto bylo již dříve schválené jmenování jednotlivých pracovních komisí a 
dále lektorů přednášek. U 4 přednášek mu lektoři zpětně zaslali dopředu i tématický okruh, který byl 
následně v pozvánce uveden. Dr. Šimek nabídl lektorům využití svého notebooku, pokud mají 
připravenou počítačovou prezentaci. Dále poděkoval J. Šípovi za zajištění výstavních klecí a 
zrekapituloval počet přivezených králíků pro zkoušky. 
Hlasování ÚOK CHK a Předsednictvo: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/3/1: ÚOK CHK a Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků berou na 
vědomí informace k zabezpečení školení a zkoušek adeptů na posuzovatele králíků 10. 6. 2017 
v Čáslavi. 
 
 

4) Příprava CVMK v Lysé nad Labem 2017 
J. Vilhelm referoval o informacích k pořádání Celostátní výstavy mladých králíků (dále CVMK), která 
se bude konat ve dnech 8. – 9. 9. 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem. Na jednání předložil návrh 
výstavních podmínek od ředitele výstaviště Mgr. Ondřeje Matouše. Tajemník J. Vilhelm podal 
informaci, že veškerý svazový výstavní fundus je uskladněn v Kolíně, za lepších podmínek než v Lysé 
nad Labem. Výstavní katalog bude sestavovat paní Jana Benešová z Tábora. Na CVMK proběhne 
uznávací řízení na plemenné chovy králíků. Dr. Martinec se tajemníka dotázal na korektní formulaci 
veterinárních podmínek pro vystavovatele, přičemž tajemník zjistí podrobnosti, které obratem sdělí 
e-mailem členům ÚOK chovatelů králíků. Mimoto, ÚOK chovatelů králíků věnuje pamětní medaile 



odbornosti (1x zlatá, 2x stříbrná a 3x bronzová) na 6 nejlepších kolekcí výstavy. Tajemník J. Vilhelm 
uvedl, že ÚOK chovatelů drůbeže si vyžádala dosavadní modely králíkářských medailí k náhledu s tím, 
že uvažuje o tvorbě a udělování podobných typů. Předsednictvo Sboru posuzovatelů králíků schvaluje 
věnování celkem 10 pohárů na CVMK (1 kus v cenové relaci cca 300,-), na jejichž pořízení se 
každoročně dobrovolně podílí Sbor posuzovatelů králíků. Padl rovněž dotaz na možnost zabezpečení 
vlastních zapisovatelů na čtvrteční posuzování, s ohledem na větší pružnost hodnocení a včasné 
předání výsledků k tvorbě katalogu. Tajemník zjistí tuto informaci. Delegace posuzovatelů králíků na 
CVMK bude vyhotovena a zaslána ke dni 12. 8. 2017. 
Hlasování ÚOK CHK a Předsednictvo: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/4/1: ÚOK CHK bere na vědomí organizační informace o CVMK Lysá nad 
Labem 8. – 9. 9. 2017. ÚOK CHK věnuje celkem 6 pamětních medailí pro nejlepší kolekce králíků. 
Předsednictvo Sboru posuzovatelů králíků schvaluje věnování celkem 10 pohárů na CVMK (1 kus 
v cenové relaci cca 300,-), na jejichž pořízení se každoročně dobrovolně podílí Sbor posuzovatelů 
králíků. Za administrativu pořízení pohárů zodpovídá tajemník J. Vilhelm. ÚOK CHK ukládá zjistit 
přesnější informace k veterinárním podmínkám CVMK a rovněž k personálnímu zabezpečení při 
posuzování (zapisovatelé). Zodpovídá: tajemník J. Vilhelm, termín: do 30. 6. 2017. 
 

5) Příprava CV v Lysé nad Labem 2017 
Dr. Martinec uvedl, že se zúčastnil společného jednání s ÚVV ČSCH v Praze. Celostátní všeobecná 
výstava (dále CV) bude realizována v režii ČSCH ve dnech 17. – 19. 11. 2017 na výstavišti v Lysé nad 
Labem. Dotázal se tajemníka J. Vilhelma na požadavky od výstavního výboru a na personální obsazení 
hlavního garanta u expozice králíků. Tajemník podal zprávu, že hlavní garant expozice králíků se zatím 
není znám. Hlavním garantem celé výstavy bude Lubomír Kesner. Na funkci garantů a dalších nutných 
profesí na výstavě je zatím přihlášeno asi 25 lidí. Předpokládaný počet králíků na 1 garanta bude 
zhruba 200 ks. Výstavní svazové klece jsou aktuálně uskladněny v Kolíně, kde již proběhla inventura. 
Ve výrobě je 2500 ks nových králíkářských výstavních klecí, přičemž na rok 2017 je přislíbena částka 
cca 2 miliony Kč na výrobu dalších. S tímto ohledem ÚVV ČSCH prostřednictvím tajemníka J. Vilhelma 
vznesla na ÚOK CHK dotaz ohledně technických parametrů nových klecí. Po širší diskuzi mezi 
účastníky jednání byl navržen požadavek, aby klece měly plné bočnice a zadní část z pletiva. Systém 
otevírání klecí realizovat v centrální části přední části klece. D. Caithamlová a další členové komise 
vznesli dotaz, zda lze z výše uvedených prostředků poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR, 
nakoupit i plastové závěsné misky. Dr. Šimek uvedl, že by se tím výrazně zlepšila mikroklimatická, 
hygienická a zdravotní situace v prostoru klece. Rovněž manipulace, dezinfekce a skladování se u 
závěsných plastových misek provádí jednodušeji a lehčeji. To by vyžadovalo přivaření příčky v přední 
části klece na zavěšení misek. Dále, Jiří Jahoda vzpomenul kvalitní klece využívané na slovenské 
výstavě v Nitře, které pocházejí od maďarského výrobce. 
Hlasování ÚOK CHK: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/5/1: ÚOK CHK bere na vědomí informace k pořádání CV v Lysé nad 
Labem 17. – 19. 11. 2017. ÚOK CHK schvaluje a definuje základní technické požadavky na nové 
svazové králíkářské výstavní klece, které si vyžádal ÚVV ČSCH, dle informací uvedených v zápisu. Ve 
věci výroby klecí ÚOK CHK doporučuje zahrnout do výběrového řízení na výrobu klecí rovněž 
vybrané zahraniční výrobce, s ohledem na kvalitu jimi vyráběných klecí. ÚOK CHK dále doporučuje 
pořízení závěsných plastových misek, které by výrazně zlepšily mikroklimatickou, hygienickou a 
zdravotní situaci u vystavených zvířat. Za předání informací ÚVV ČSCH zodpovídá tajemník J. 
Vilhelm, termín: neprodleně. 
 

6) Uznávací řízení P chovů králíků na r. 2018 – 2019 
Dr. Martinec informoval, že na CVMK a CV v roce 2017 proběhne uznávací řízení na plemenné chovy 
králíků na roky 2018 – 2019. Podmínky budou totožné jako na minulém uznávacím řízení. Požádal 
Tomáše Červinku o spolupráci při vyhodnocování na obou výstavách. Tajemník J. Vilhelm uvedl, že 
pozvánka k uznávacímu řízení byla zaslána do časopisu Chovatel. 
Hlasování ÚOK CHK: všichni pro 



USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/6/1: ÚOK CHK a berou na vědomí informace k zabezpečení uznávacího 
řízení na plemenné chovy králíků na roky 2018 – 2019. Podmínky budou totožné jako na minulém 
uznávacím řízení a řízení proběhne na CVMK a CV. Zodpovídají: dr. M. Martinec, T. Červinka, 
termín: k CVMK a CV v roce 2017. 
 

7) Vzorník plemen králíků 
Dr. Martinec otevřel bod věnující se přípravě nového vzorníku plemen králíků. Byla provedena 
rekapitulace průběhu přípravy a s tím souvisejících úkolů z posledních jednání. O přípravě nového 
vzorníku bylo rozhodnuto v Praze dne 6. 1. 2016, kdy členy komise pro přípravu vzorníku byli 
jmenováno členové Standardové komise (Ing. J. Blokeš, S. Kulanda, dr. M. Martinec, P. Sirotek, dr. V. 
Šimek, J. Šíp). Na jednání v Praze dne 5. 2. 2017 bylo uloženo Ing. Blokešovi rozeslat členům komise 
jednotlivé oddíly všeobecné části vzorníku k revizi s termínem do 19. 2. 2017, aby byl zajištěn 
dostatečný časový předstih pro důslednou přípravu. To nebylo splněno. Na následujícím jednání 
v Čáslavi dne 3. 3. 2017 proběhlo rozdělení speciální části (standardů) jednotlivým členům komise 
s tím, že Ing. Blokeš s tímto seznámí dne 5. 3. 2017 chovatelskou veřejnost na ústřední konferenci 
chovatelů králíků, a dále že rozdělení plemen konkrétním garantům zašle s krátkou informací do 
časopisu Chovatel. Otištění v časopise Chovatel nebylo realizováno – nebyl zaslán příslušný dokument 
do redakce. Mimoto (zřejmě právě s ohledem na tyto skutečnosti), na jednání dne 3. 3. 2017 
odstoupil z komise pro přípravu vzorníku Stanislav Kulanda a o dva dny později rezignoval na svou 
funkci i Petr Sirotek. Na jednání dne 3. 3.  2017 proběhla urgence na zaslání oddílů všeobecné části 
k revizi členům komise, a to nejpozději do 1. 6. 2017, aby následující jednání komise 9. 6. 2017 mohlo 
koncepčně a vzorníku pracovat. Úkol přesto nebyl splněn. Členům komise poslal Ing. Blokeš 
osmistránkový jím zpracovaný dokument všeobecné části, a to dne 8. 6. 2017, tzn. zhruba 24 hodin 
před jednáním komise. 
Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/7/1a: ÚOK CHK konstatovala opakované nesplnění úkolů při práci na 
novém vzorníku plemen králíků ze strany předsedy komise pro přípravu vzorníku. 

Dr. Martinec konstatoval, že při tomto trendu práce je reálné, že se vzorník nestihne do příštího roku 
připravit a vydat a obrátil se na Ing. Blokeše s požadavkem o vysvětlení a řešení vzniklé situace. Ing. 
Blokeš uvedl, že je připraven během 1 – 2 týdnů zaslat další oddíly všeobecné části. Dr. Martinec a 
další členové komise se vyjádřili k první zaslané části, která byla zaslána s výrazným zpožděním. Bylo 
konstatováno, že se jedná o narychlo vytvořený dokument s množstvím stylistických, strukturálních a 
především obsahových chyb a nepřesností. Tento dokument by vyžadoval kompletní revizi a je 
odrazem vleklé nepřipravenosti na jednání komise a odkládání termínů plnění. S ohledem na výše 
uvedené, dr. Martinec oznámil svou rezignaci na funkci člena komise pro přípravu vzorníku, a požádal 
ostatní členy komise o jejich názory. Dr. Šimek připomněl, že přípravu vzorníku nelze řešit narychlo, 
má-li vzniknout komplexní důležité dílo, kterým se budou chovatelé a posuzovatelé řídit dalších 15 – 
20 let. S ohledem na výše uvedené, dr. Šimek oznámil svou rezignaci na funkci člena komise pro 
přípravu vzorníku. K věci zaujal stejné stanovisko i další člen Standardové komise J. Šíp. Sám Ing. 
Blokeš se k situaci nevyjádřil. 

Hlasování: všichni pro 

USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/7/1b: ÚOK CHK bere na vědomí odstoupení dr. M. Martince, dr. V. 
Šimka a J. Šípa z funkcí členů komise pro přípravu vzorníku. Bylo konstatováno, že v komisi pro 
přípravu vzorníku zůstal pouze její předseda.  

V náhle vzniklé situaci, kdy ze šestičlenné komise pro přípravu vzorníku zbyl pouze její předseda Ing. 
Blokeš, dr. Martinec navrhl po diskuzi s přítomnými členy ÚOK řešení. Bylo navrženo, aby se práce na 



přípravě vzorníku odložily do března 2018, kdy nově zvolená ÚOK chovatelů králíků rozhodne o 
přípravách na vzorníku. S tím se téměř všichni členové ÚOK jednoznačně ztotožnili. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 

USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/7/1c: S ohledem na odstoupení většiny autorského kolektivu pro 
přípravu nového vzorníku plemen králíků, ÚOK CHK přerušuje práce na přípravě nového vzorníku, 
přičemž se práce odkládá do března roku 2018, kdy bude po volbách rozhodnuto o dalších 
přípravách vzorníku. Návrhy na případné změny mohou být nadále zasílány k rukám tajemníka 
ÚOK CHK. 

Tajemník J. Vilhelm referoval o počtu zbývajících vzorníků (rok vydání 2003) na skladě ČSCH.  ÚOK 
CHK navrhla pověřit předsedu ÚOK dr. Martince jednáním s ÚVV ČSCH o prodejní ceně tohoto 
vzorníku s ohledem na budoucí vydání nového vzorníku. 

Hlasování: všichni pro 

USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/7/1d: ÚOK CHK pověřuje zastupujícího předsedu ÚOK CHK dr. M. 
Martince jednáním ve věci snížení prodejní ceny stávajícího Vzorníku plemen králíků (rok vydání 
2003) s ohledem na budoucí přípravy nového vzorníku. 

 
8) Informace ze zasedání EE 
D. Caithamlová podala zprávu z generálního zasedání evropského svazu chovatelů (dále EE) a sekce 
chovatelů králíků. Zasedání proběhlo v květnu v maďarském městě Eger. Co do pořádání evropské 
výstavy v Herningu v listopadu 2018, představitelé dánského chovatelského svazu referovali o 
přípravách, které probíhají. Při evropské výstavě neproběhne původně zamýšlené mistrovství 
králičího hopu – to proběhne samostatně v květnu 2018. K problematice králičího hopu bylo obecně 
uvedeno, že do budoucna bude tato aktivita patrně vyčleněna mimo chovatelskou sekci králíků, jako 
zvláštní chovatelská sekce, a to především v ohledu zcela specifické techniky chovu apod., oproti 
tradičnímu chovu králíků. Předpokladem je, že podobným způsobem by měl být králičí hop následně 
začleněn v jednotlivých členských státech EE. D. Caithamlová referovala o volbách do EE, kdy byli 
s velkým aplausem znovuzvoleni Gion Gross (prezident EE), Willi Littau (pokladník EE) a Wolfgang 
Vogt (náhradník – auditor). Celá zpráva ze zasedání je dostupná na webu EE. V rámci králíkářské 
sekce bylo referováno o záměru slovenských představitelů o uznání jejich 3 nových plemen králíků do 
evropského standardu, což bylo zamítnuto z důvodu nedoložení rozšíření plemene ve 3 státech EE. 
Standardová komise se odmítla zabývat dopisem od Klubu chovatelů králíků ČS. Rusko bylo 
vyškrtnuto z králíkářské sekce vzhledem k tomu, že 3 roky nezaplatili poplatky ve výši 110,- EUR/rok. 
Dále byla vzpomenuta medaile evropského svazu, která se každoročně dává každé sekci. Při 
králíkářské sekci byla ustanovena komise pro králičí hop, jejímž předsedou byl jmenován Jules 
Schweizer. Bylo konstatováno, že králičí hop vzbuzuje zájem hlavně u dětí. K problematice králičího 
hopu bylo obecně uvedeno, že do budoucna (jestli se králičí hop více rozšíří) by bylo dobré vyčlenit 
pro tuto aktivitu zvláštní sekci. 

Hlasování: všichni pro 

USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/8/1: ÚOK CHK bere na vědomí zprávu z generálního zasedání 
evropského svazu 2017. 

 



 
9) Různé a diskuse 
 
9.1 Nové vzory diplomů Mistr ČR a Šampion ČR 
Dr. Šimek se věnoval problematice tvorby nových diplomů pro držitele výstavních titulů Mistr ČR a 
Šampion ČR. Vybrané fotografie ze svého archivu zašle přes tajemníka J. Vilhelma svazovému 
grafikovi M. Vymazalovi ke grafickému zpracování. J. Jahoda se nabídl s poskytnutím vzorů 
historických diplomů. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/1: ÚOK CHK schvalují tvorbu nových diplomů pro držitele výstavních 
titulů Mistr ŠR a Šampion ČR udělovaných na CVMK/CV. O grafický návrh bude požádán grafik 
časopisu Chovatel Miloslav Vymazal, na základě předaných vzorů a fotografií. Zodpovídají: dr. V. 
Šimek, J. Jahoda, tajemník J. Vilhelm, termín po zaslání finálních návrhů členům ÚOK: do 15. 8. 
2017. 
 
9.2 Problematika ústřední registrace králíků 
J. Jahoda, ústřední registrátor králíků ČSCH, podal zprávu o průběžném stavu celostátního přehledu 
registrace králíků za rok 2016. Ke dni konání schůze ÚOK nezaslaly přehled celoroční registrace ještě 
tyto subjekty ČSCH:  OO Rokycany, OO Praha-západ, OO Strakonice, OO Karlovy Vary, OO Domažlice, 
OO Zlín, OO Jičín, OO Rakovník, OO Kroměříž, OO Pelhřimov, OO Most, a dále Klub chovatelů králíků 
českých luštičů a českých červených, Klub chovatelů králíků tříslových a Klub chovatelů králíků 
holandských. Tajemník obešle tyto subjekty e-mailem s urgencí o dodání přehledu registrace. 
Přehledy registrace králíků za roky 2014 a 2015 jsou již zveřejněny na webu ČSCH. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/2a: ÚOK CHK bere na vědomí zprávu o dosavadním stavu celoročního 
přehledu registrace králíků za rok 2016. Ke dni konání schůze ÚOK nezaslaly přehled celoroční 
registrace ještě tyto subjekty ČSCH:  OO Rokycany, OO Praha-západ, OO Strakonice, OO Karlovy 
Vary, OO Domažlice, OO Zlín, OO Jičín, OO Rakovník, OO Kroměříž, OO Pelhřimov, OO Most, a Klub 
chovatelů králíků českých luštičů a českých červených, Klub chovatelů králíků tříslových a Klub 
chovatelů králíků holandských. Tajemník J. Vilhelm obešle tyto subjekty e-mailem s urgencí o 
dodání přehledu registrace, termín: do 26. 6. 2017. Přehledy registrace králíků za roky 2014 a 2015 
jsou již zveřejněny na webu ČSCH. 
 
Dále, J. Jahoda dále referoval o aktuálních problémech v ústřední registraci ze strany chovatelů. 
Uvedl problém, kdy chovatelka zakrslých teddy králíků (sekce novošlechtění) zaslala 5. 6. 2017 
připouštěcí potvrzení a rodokmeny k ústřední registraci s požadavkem udělení tetovacích čísel 
v levém uchu C 11-6. Členové ÚOK CHK se shodli, že takováto výrazná časová prodleva je již za hranicí 
akcepce, proto jí bude registrace vrácena bez přidělení registračních čísel. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/2b: ÚOK CHK schvaluje postup v případu ústřední registrace králíků 
chovatelky zakrslých teddy králíků (sekce novošlechtění). S ohledem na velkou časovou prodlevu (7 
měsíců od narození vrhu), nelze již přidělit registrační čísla. Chovatelce bude zasláno vysvětlení a 
příslušné dokumenty bez přidělených čísel. Zodpovídá: J. Jahoda, termín: do 26. 6. 2017. 
 
9.3 Termíny CVMK 2018 a 2019 
Dr. Martinec uvedl, že jednal ve věci pořádání CVMK 2018 s př. Drahomírem Konečným z OO ČSCH 
Olomouc. Dosavadní informace naznačují, že by se CVMK 2018 konala opět na Výstavišti Flora 
Olomouc, k čemuž budou realizována další jednání. Na rok 2019 je předpoklad, že by se CVMK konala 
v Lysé nad Labem. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/3: ÚOK CHK bere na vědomí informace z jednání ve věci pořádání 
CVMK 2018. Dosavadní informace naznačují, že by se CVMK 2018 konala opět na Výstavišti Flora 



Olomouc, k čemuž budou realizována další jednání. Na rok 2019 je předpoklad, že by se CVMK 
konala v Lysé nad Labem. 
 
9.4 Funkční paušály 
Tajemník J. Vilhelm předložil účastníkům jednání návrh na funkční paušály, podle časového 
harmonogramu Sekretariátu ÚVV ČSCH. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/4: ÚOK CHK schvaluje návrh funkčních paušálů podle předloženého 
časového harmonogramu. Zodpovídá: tajemník J. Vilhelm. 
 
9.5 Termíny dalších schůzí 
Dr. Martinec navrhl termín příštího jednání ÚOK CHK a Předsednictva Sboru při příležitosti pořádání 
CVMK Lysá nad Labem – termín čtvrtek 7. 9. 2017 v 19.00 hodin na ubytovně střední školy. Tajemník 
zařídí místnost a ubytování. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/5: ÚOK CHK schvaluje termín konání příští schůze ÚOK CHK a 
Předsednictva Sboru. Za administrativní záležitosti zodpovídá tajemník J. Vilhelm. 
 
9.6 Mladí chovatelé 
D. Caithamlová a dr. V. Šimek referovali o přípravách celostátního kola Olympiády mladých 
chovatelů, která se uskuteční 2. – 6. 8. 2017 v západočeských Poběžovicích. Přípravy probíhají a podle 
všeho lze očekávat dobře organizačně i materiálně zvládnutou akci. Odbornost MCH králíků má 
největší zastoupení (23 MCH z 94 přihlášených soutěžících). ÚOK se rozhodla věnovat celkem 6 
Vzorníků plemen králíků pro medailové pozice. Dr. Šimek doplnil, že se aktuálně realizují přípravy 
cvičných otázek pro MCH, kdy D. Caithamlová již zaslal soubor otázek za králíkářskou sekci. Mimoto, 
mladí chovatelé králíků mají dlouhodobě k dispozici množství vzdělávacích multimediálních materiálů 
od ÚOK CHK na webu ČSCH. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/6: ÚOK CHK bere na vědomí informace k přípravám celostátního kola 
Olympiády mladých chovatelů, která se uskuteční 2. – 6. 8. 2017 v západočeských Poběžovicích. 
ÚOK CHK věnuje na tuto akci celkem 6 Vzorníků plemen králíků pro medailové pozice obou 
věkových kategorií. ÚOK CHK bere na vědomí zaslání cvičných otázek z králíkářské sekce pro tvorbu 
brožury otázek pro MCH. Mimoto, mladí chovatelé králíků mají dlouhodobě dispozici množství 
vzdělávacích multimediálních materiálů od ÚOK CHK na webu ČSCH. 
 
 
9.7 Účast na ústřední konferenci chovatelů drůbeže 2017 
Dr. Martinec referoval o účasti na ústřední konferenci chovatelů drůbeže v Pardubicích 2017, kde byl 
přítomen jako host za králíkářskou sekci ČSCH. Tématem jednání byla obdobná problematika jako na 
králíkářské konferenci, avšak tamní jednání trvalo výrazně déle. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/7: ÚOK CHK bere na vědomí informace z ústřední konference 
chovatelů drůbeže. 
 
9.8 Došlá pošta 
Dr. Martinec přečetl e-mail od ZO ČSCH Velká Chuchle. Předseda spolku př. Josef Zuska navrhuje 
projednání změny tetování králíků mladých chovatelů (dále MCH) a dále změnu tetování králíků 
narozených v listopadu a prosinci předcházejícího roku. Členové komise se po kratší diskuzi shodli, že 
oba návrhy mohou v budoucnu nalézt uplatnění i v ČSCH, ale aktuálně se s nimi nepočítá. Poslední 
aktualizace Registračního řádu králíků proběhla v roce 2016. Dr. Martinec pošle navrhovateli e-mail. 
Hlasování: všichni pro 



USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/8a: ÚOK CHK projednala dopis ohledně úpravy tetování králíků 
v ČSCH a potvrdila platnost Registračního řádu králíků v ČSCH (rok 2016). Navrhované podněty 
mohou nalézt uplatnění v budoucnu, ale aktuálně se s úpravami Řádu nepočítá. Navrhovateli bude 
zaslán e-mail. Zodpovídá: dr. Martinec, termín: do 30. 6. 2017. 
 
Dr. Martinec přečetl e-mail od Klubu chovatelů králíků (dále KCHK) činčil malých a dailenárů 
zaslanému jednatelem klubu př. Janem Vlasákem. V něm žádají určení vybraných posuzovatelů 
králíků ČSCH při posuzování plemen Čm a Dl na CVMK a CV. Uvádějí, že na dopisy a doporučená psaní 
jim Ing. J. Blokeš, předseda Sboru posuzovatelů králíků ČSCH, opakovaně neodpovídá. Členové ÚOK a 
Předsednictvo Sboru nevidí v navržené sestavě problém. Zásadou je, aby výběr na Čm a Dl mohl být 
proveden z širšího spektra posuzovatelů, aby se předešlo případnému střetu zájmů. Dr. Martinec 
pošle navrhovateli e-mail. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/8b: ÚOK CHK projednala dopis od KCHK činčil malých a dailenárů ve 
věci posuzování Čm a Dl na výstavách CVMK a CV. Zásadou je, aby výběr posuzovatelů na Čm a Dl 
mohl být proveden z širšího spektra posuzovatelů. Navrhovateli bude zaslán e-mail. Zodpovídá: dr. 
Martinec, termín: do 30. 6. 2017. 
 
Dr. Martinec přečetl e-mail od Ing. Františka Janouška ve věci žádosti o uznání nového barevného 
rázu belgického obra – ráz zaječí. V dopise uvádí, že králíci tohoto rázu jsou již importováni v ČR. 
Členové jednání se jednomyslně shodli, že příslušný chovatel musí postupovat podle platných 
směrnic, tedy si podat žádost o novošlechtění. S ohledem na novelizaci Směrnice pro novošlechtění a 
regenerační křížení (zkrácení čekací lhůty na pouze 1 rok), může být tento barevný ráz uznán již po 1 
roce chovu v ČR. Bylo připomenuto, že platný název pro tuto barvu je ráz divoce zbarvený ohnivý. 
Králíci se tedy budou registrovat u ústředního registrátora pod platným označením barvy, zkratka 
BOdivo. Na dopis odpoví J. Šíp. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/8c: ÚOK CHK projednala dopis od Ing. Františka Janouška ve věci 
žádosti o uznání nového rázu belgického obra (belgický obr divoce zbarvený ohnivý, zkratka 
BOdivo). V souladu se směrnicemi, chovatel si musí zažádat o novošlechtění. Při splnění podmínek 
může být nová barva uznána již po 1 roce chovu v ČR. Tazateli bude zaslán e-mail. Zodpovídá: J. Šíp, 
termín: do 30. 6. 2017. 
 
Dr. Martinec připomněl došlý anonymní e-mail, kde je řešena problematika vážení králíků na CVMK a 
CV. Tazateli již bylo odpovězeno. Tématika se rovněž řešila i na školení posuzovatelů králíků 2017. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/8d: ÚOK CHK projednala problematiku vážení králíků na výstavách 
ČSCH, kdy potvrdila platnost příslušných usnesení. Tématika se rovněž řešila i na školení 
posuzovatelů králíků 2017. 
 
9.9 Mezinárodní školení posuzovatelů králíků Zeillern 2017 
Dr. Martinec vybídl přítomné posuzovatele, kteří se zúčastnili mezinárodního školení posuzovatelů 
králíků v rakouském Zeillernu, k podání zprávy. Přítomní posuzovatelé uvedli, že školení se konalo ve 
dnech 31. 3. – 2. 4. 2017. Školení se zúčastnilo celkem 147 posuzovatelů králíků z 21 evropských 
zemí. S ohledem na snížení nákladů na cestovné jeli společně T. Červinka, J. Jahoda, dr. V. Šimek a J. 
Šíp. Ing. Blokeš cestoval samostatně. Cesta byla nabídnuta i samostatně přihlášenému Herbertovi 
Zensovi, který se jednání nakonec nezúčastnil. Velkým a nepříjemným překvapením pro naše 
posuzovatele bylo, že ačkoliv tajemník J. Vilhelm předem avizoval potvrzení platby účastnického 
poplatku, přímo na místě byli naši posuzovatelé seznámeni s faktem, že prostředky z ČSCH 
nedorazily. Po telefonickém dotazu na pracovníky Sekretariátu ÚVV ČSCH byli naši posuzovatelé 
ujištěni, že platba byla zaslána. I přesto musel být účastnický poplatek za naše posuzovatele uhrazen 
ze soukromých financí zúčastněných posuzovatelů ČSCH, což se nepříznivě odrazilo v image ČSCH na 



mezinárodní scéně. Tématem školení byla všeobecná část evropského vzorníku, posuzování malých 
rexů, posuzování vídeňských bílých a posuzování vídeňských šedých králíků. Na webu EE se 
předpokládá vložení prezentací, které na školení proběhly. Oproti minulým školením, v Zeillernu 
nebyla prezentována živá zvířata. Dr. Šimek navrhl, aby se následujících školení mohlo zúčastnit více 
našich posuzovatelů s ohledem na to, že v roce 2024 se bude evropská výstava konat v ČR, a bude 
potřeba zajištění dostatečného množství proškolených posuzovatelů. Ing. J. Blokeš uvedl, že do 
redakce časopisu Chovatel již zaslal zprávu ze školení k otištění. 
Tajemník J. Vilhelm se přítomným členům omluvil za neuhrazení účastnického poplatku. Později se 
ukázalo, že platba za účastnický poplatek našich posuzovatelů ze Sekretariátu ÚVV ČSCH vůbec 
neodešla. Dr. Martinec uvedl, že na následujícím jednání ÚVV prezentoval nespokojenost s tímto 
postupem a byl ujištěn, že se v budoucnu nic podobného nebude opakovat. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/9: ÚOK CHK bere na vědomí zprávu z mezinárodního školení 
posuzovatelů králíků 2017. 
 
9.10 Interkanin 2017 
Dr. Martinec otevřel problematiku pořádání mezinárodní soutěžní králíkářské akce Interkanin 2017. 
S tímto byli již oficiálně seznámeni funkcionáři ÚVV ČSCH. Výstava se bude konat jako samostatná 
expozice při všeobecné celostátní výstavě drobných zvířata v Lysé nad Labem ve dnech 17. – 19. 11. 
2017. D. Caithamlová konstatovala, že úspěšně shromažďuje kontaktní údaje na zahraniční svazy. 
Předpokladem je účast českých, slovenských, polských, lotyšských chovatelů. O akci projevily rovněž 
zájem Slovinci a představitelé saského zemského králíkářského spolku z Německa. Se všemi 
zainteresovanými představiteli proběhne závazná komunikace ve věci organizačních informací (dr. 
Martinec, D. Caithamlová). Soutěžní a organizační podmínky budou podobného charakteru jako 
v roce 2016 v Nitře. Předklad do němčiny zajistí D. Caithamlová, korekce provede Ing. Blokeš. Každý 
stát (svaz) dodá 60 ks králíků, přičemž posuzování bude podle evropského vzorníku střídavým 
systémem. Budou udělovány speciální výstavní tituly. Členové ÚOK budou průběžně informováni o 
stavu jednání se zahraničními svazy. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/10: ÚOK CHK bere na organizační informace k zabezpečení 
mezinárodní soutěžní akce Interkanin 2017. Výstava se bude konat jako samostatná expozice při 
všeobecné celostátní výstavě drobných zvířata v Lysé nad Labem ve dnech 17. – 19. 11. 2017. 
Budou dokončeny práce na soutěžních a organizačních podmínkách tak, aby finální verze mohla být 
rozeslána za zahraniční svazy s dostatečným časovým předstihem. Zodpovídají: dr. M. Martinec, D. 
Caithamlová. 
 
9.11 Organizační úpravy funkčního období vedení posuzovatelů králíků ve smyslu voleb v roce 2018 
S ohledem na celosvazový volební rok 2018 bylo poukázáno na nutnost sjednocení volebního období 
Předsednictva sboru posuzovatelů králíků s volebním obdobím vedení odbornosti chovatelů králíků. 
Bylo tak navrženo zkrátit funkční období Předsednictva na rok 2018 (má končit až v roce 2019). Volby 
se budou konat při školení posuzovatelů králíků 10. 3. 2018 v Čáslavi. Tím budou korektně 
zabezpečeny navazující volby do vedení sekce chovatelů králíků. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/11: ÚOK CHK schvaluje úpravu funkčního období Předsednictva sboru 
posuzovatelů králíků, v návaznosti na celosvazové volby v roce 2018. Volby se uskuteční dne 10. 3. 
2018 v Čáslavi při školení posuzovatelů králíků. Tím budou korektně zabezpečeny navazující volby 
do vedení sekce chovatelů králíků. 
 
 
 
 
 



9.12 Propůjčení názvu celostátní výstava králíků 
J. Šíp požádal o propůjčení názvu celostátní výstava králíků pro výstavní akci pořádanou Klubem 
chovatelů zakrslých králíků v Novém Bydžově dne 9. 12. 2017. Paušální poplatek zůstává v hodnotě 
500,- Kč. Název Celostátní výstava zakrslých králíků je lépe zohlednitelná při spolupráci s místní 
samosprávou a rovněž v rámci propagace. Vystavení králíci členů i nečlenů klubu budou soutěžit o 
množství cen. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/12: ÚOK CHK schvaluje použití názvu celostátní výstava pro výstavní 
akci pořádanou Klubem chovatelů zakrslých králíků v Novém Bydžově dne 9. 12. 2017 (Celostátní 
výstava zakrslých králíků) za paušální poplatek. Zodpovídá: tajemník J. Vilhelm, termín: do 6. 9. 
2017.  
 
9.13 Slavnostní zasedání ÚVV ČSCH v Senátu Parlamentu ČR 
Dr. Martinec referoval o slavnostním zasedání ÚVV ČSCH, které proběhlo v květnu v prostorách 
Senátu PČR. Za sekci králíků se jej zúčastnili dr. M. Martinec, P. Sirotek a V. Chmelík. Na zasedání 
nepřijel Herbert Zens. Dr. Martinec vyjádřil uznání organizátorům setkání, na kterém měli své 
zdravice i předseda vlády ČR, předseda Senátu PČR a také ministr zemědělství ČR. S ohledem na 
propagaci a budoucnost naší hobby činnosti to byla dobře zrealizovaná akce. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/13: ÚOK CHK bere na vědomí zprávu ze slavnostního zasedání ÚVV 
ČSCH v prostorách Senátu PČR, k 60. výročí vzniku našeho spolku. ÚOK CHK vyjadřuje uznání 
organizátorům zasedání. 
 
9.14 Aktuální zdravotní situace RHDV2 
Dr. Martinec se věnoval aktuálním informacím o novém typu králičího moru RHDV2. Dosavadní 
zdravotní situace v ČR ukazuje, že králíci jsou zřejmě dobře imunizováni s ohledem na zavedenou 
vakcinaci očkovacími látkami obsahujícími původní typ viru králičího moru. Zatím nebyl získán od 
chovatelů žádný vzorek či podezření na výskyt nového typu viru, což limituje výrobu nové vakcíny. 
Znovu požádal o širší součinnost při získávání informací a případných vzorků. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/14: ÚOK CHK bere na vědomí informace o aktuální zdravotní situaci 
s králičím morem RHDV2. Dosavadní zdravotní situace v ČR ukazuje, že králíci jsou zřejmě dobře 
imunizováni s ohledem na zavedenou vakcinaci očkovacími látkami obsahujícími původní typ viru 
králičího moru. Zatím nebyl získán od chovatelů žádný vzorek či podezření na výskyt nového typu 
viru, což limituje výrobu nové vakcíny. ÚOK CHK žádá chovatele o širší součinnost při získávání 
informací a případných vzorků. 
 
9.15 Určení odborných garantů za králíkářskou sekci pro pořádání evropské výstavy 2024 v ČR 
Tajemník J. Vilhelm požádal ÚOK CHK o nahlášení odborného garanta při pořádání evropské výstavy 
v roce 2024 v ČR, pro potřeby ÚVV ČSCH. Členové jednání se shodli, že 7 let je velmi dlouhá doba 
předstihu. Po krátké diskuzi byl na funkci odborného garanta navržen dr. Miloslav Martinec. Nato dr. 
Martinec uvedl, že v rámci pružnějšího organizačního zajištění tak velké akce bude vhodné stanovit 
odborných garantů za odbornost chovatelů králíků více, a proto navrhl za odborné garanty ještě J. 
Jahodu a dr. V. Šimka. Tajemník J. Vilhelm nahlásí tyto odborné garanty na nejbližší jednání ÚVV 
ČSCH. 
Hlasování: všichni pro 
USNESENÍ 3/ÚOKCHK 17/3/9/15: ÚOK CHK schvaluje pro potřeby ÚVV ČSCH návrh odborných 
garantů za králíkářskou sekci pro pořádání evropské výstavy 2024 v ČR ve složení dr. Miloslav 
Martinec, Jiří Jahoda, dr. Vlastimil Šimek. Tajemník J. Vilhelm nahlásí tyto odborné garanty na 
nejbližší jednání ÚVV ČSCH, termín: do 30. 6. 2017. 
 
 



10) Závěr 
Vzhledem k tomu, že byl program jednání kompletně vyčerpán, zastupující předseda ÚOK CHK dr. 
Miloslav Martinec uzavřel jednání v 23.55 hodin. 
 
Zapsal: MVDr. Vlastimil Šimek 
Ověřovatelé: Jindřich Šíp, Dana Caithamlová 
Ověřování ukončeno dne: 23. 6. 2017 
 
Zápis zaslán na Sekretariát ÚVV ČSCH ke zveřejnění na webu ČSCH: 26. 6. 2017 
Usnesení zaslána k publikaci ve svazovém časopise Chovatel: 26. 6. 2017. 


