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tyto řádky připravuji na apríla – 
1. dubna 2020 – a moc velká 
legrace to není. 

COVID 19. V podobné si-
tuaci nikdo z nás nebyl, a ješ-
tě před měsícem jsme si něco 
takového nedokázali představit 
ani v nejbujnější fantazii. Ko-
lem zuří světová pandemie ko-
ronaviru, všichni máme plnou 
hlavu starostí o zdraví našich 
blízkých i obavy z ekonomic-

kého vývoje. Dnešní ranní mráz, který zničil zahrady 
a letošní úrodu ovoce na našich zahradách je pak jen 
podružnou událostí. Chovy našich zvířat snad prospe-
rují v rámci možností, přestože hrozby infekčních one-
mocnění jsou i pro ně aktuální.

Co všechno může pandemie koronaviru bezpro-
středně znamenat pro chovatelství a náš svaz? Náka-
zová situace a nařízená nezbytná opatření bezpro-
středně ovlivňuje jarní výstavní sezónu ČSCH – desítky 
zrušených výstav během března, dubna i teď v květnu 
a možná ještě v červnu. To však naši chovatelskou čin-
nost nemusí poznamenat nijak výrazně a jen krátkodo-
bě, pokud však bude v pohodě léto a podzim. Teď se 
soustřeďme na chovy – odchovy mláďat většiny námi 
chovaných druhů jsou nyní na vrcholu, nejsou situací 
ovlivněny a možná na ně máme víc času, pokud tedy 
budeme sami zdraví.

Z pohledu sekce chovatelů králíků je současná situ-
ace problematičtější. Již jsme zrušili konání 17. mezi-
národního školení posuzovatelů králíků v Solenici. Na-
štěstí včas, takže nevznikly zbytečné ztráty, a to, co 
jsme vynaložili v přípravách snad v dohledné době 
zúročíme v našich zkušenostech – za dva roky (2022) 
budeme o toto školení žádat opakovaně. Zájem zahra-
ničních posuzovatelů (celkem bylo přihlášeno na 200 
posuzovatelů) o školení u nás byl takový, že se toto ško-
lení mohlo stát historicky největší posuzovatelskou akcí 
Evropského svazu.

Odložili jsme i Konferenci sekce chovatelů králíků 
plánovanou na 25. dubna, doufáme, že ji budeme moci 
svolat na druhou polovinu června – ale to nezáleží 
na nás.

Co se podařilo beze zbytku, včetně naplánovaných 
termínů i nákladů, je vydání Vzorníku plemen králíků 
2020, který je již v distribuci a během pár týdnů s ním 
může každý chovatel králíků pracovat. V řadě ohledů 
je tato zásadní králíkářská publikace novátorská a po-
souvá hodnocení králíků dál. Nezanedbatelné jsou však 
i zkušenosti nabyté při její přípravě. Jen se nesmíte lek-
nout, že vzorník má dvojnásobnou hmotnost proti vzor-
níku předcházejícímu.

V souvislosti s vydáním nového vzorníku jsme měli 
naplánováno i školení posuzovatelů králíků (polovi-
na května) a adeptů (konec června), tyto plány zřejmě 
musíme přizpůsobit aktuální situaci. Školení posu-
zovatelů králíků k novému vzorníku však chceme 
zvládnout tak, aby nová výstavní sezóna léto–podzim, 
doufejme, proběhla již s posuzováním králíků podle 
nového vzorníku. 

Chovatelské starosti jsou i péčí o pohodu a zdraví na-
šich zvířat – i tato oblast je stále komplikovanější a pod-
cenění především preventivních opatření se nevyplá-
cí. Zde jediná rada – pokud je doporučena preventivní 
vakcinace – očkujte, očkujte, očkujte.

Vrátím se k pandemii koronaviru. Už mockrát bylo 
v mediích diskutováno, jak tato událost – světová pan-
demie – změní naše životy, fungování společnos-
ti a ekonomiku. Možná budeme rozlišovat dobu před 
koronavirem a po koronaviru, končí doba nadbytku 
a rozežranosti… 

Dopady budou zcela jistě dalekosáhlé, jak (snad) 
krátkodobě např. negativní vývoj v ekonomice, tak 
dlouhodobě – jako změna fungování zeměkoule – glo-
balizace asi není nejbezpečnější cestou vývoje zdra-
ví populací ani ekonomiky. Z chovatelského pohledu 
– snad si budeme my i společnost více vážit všeho co 
máme doma, domácí produkce, možností pro rozvoj 
i pro volný čas. A je tedy možné, že tradiční chovatel-
ství z této doby vyjde posílené a je vhodné zapřemýš-
let nad možnostmi našeho svazu i jednotlivých odbor-
ných sekcí. A možná k sobě budeme mít blíž a budeme 
k sobě ohleduplnější…

Přeji vám hodně chovatelské radosti do příštích dnů, 
hlavně ale pevné zdraví, odolnost a pohodu všem. 
A bude líp!

Váš dr. MILOSLAV MARTINEC
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