
měsíčník Českého svazu chovatelů

www.cschdz.eu
Redakce, inzerce, předplatné

Silvie Veselá
E-mail: chovatel@cschdz.eu
vesela@cschdz.eu
Tel.: 284 683 453, 734 202 706

Adresa redakce
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Grafická úprava
Miloslav Vymazal

Redakční rada:
Mgr. Ondřej Matouš – předseda 
Mgr. Bc. Andrea Kroftová – hlodavci
RNDr. Pavel Pivoňka – zpěvní kanáři  
 a exotičtí ptáci
MVDr. Vlastimil Šimek – králíci
Ing. František Šonka – drůbež
Mgr. Václav Nedělka ml. – drůbež
Mgr. Bc. Alexandr Veselý – holubi

Vydává:
Český svaz chovatelů
Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

Sekretariát 
Tel.: 284 683 441
e-mail: sekretariat@cschdz.eu 
Odborná oddělení tel.: 284 683 454 
284 683 437 

 Tiskne:
AKONTEXT
Zárybničná 2048/7 
141 00 Praha 4 - Záběhlice

Distribuce do stánkového prodeje:
PNS, a. s.
Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9
Tel.: 296 100 011

Distribuce a objednávky  
pro předplatitele v SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, P.O.BOX 183, 
830 00 Bratislava, SR
Infolinka: 0800 188 826
Email: info@ipredplatne.sk,  
objednavky@ipredplatne.sk
www.ipredplatne.sk

Za obsah a původnost příspěvků 
odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje 
právo na krácení či úpravu příspěvků. 
Redakcí nevyžádané rukopisy, 
fotografie či kresby se nevracejí.  
Bez vědomí a souhlasu redakce nelze 
publikované materiály dále rozšiřovat.

Datum vydání:  27. 10. 2020  
(Datum, kdy je časopis vytištěn  
tiskárnou. Pro zabalení a distribuci  
Českou poštou do schránek je třeba  
k datu připočíst cca 7 dnů.)
Datum vydání č. 12/2020: 24. 11. 2020

Titulní strana: 
Český bublák žlutý,
foto Jaromír Vogeltanz

je říjen a přichá-
zí vrchol chova-
telského roku, ale 
v letošním roce je 
všechno trochu ji-
nak, trochu mimo 
všední dění, mimo 
realitu, mimo plá-
ny… Všichni jsme 
asi nějakým způ-
sobem zasažení 
celosvětovou pan-
demií COVID-19. 
Nechci se zde o té- 

to problematice moc rozepisovat, neboť z každých  
novin, televize či internetu ční na nás několikapalcové 
titulky o pandemii. 

Jsem rád, že většina chovatelů tuto těžkou dobu pře-
čkává se svými zvířaty a těší se z odchovů a šlechtitel-
ské práce. Vždyť nám chovatelům to pomáhá neklesat 
na mysli v těchto nelehkých chvílích. 

Bohužel zůstává skutečností, že v letošním roce nás 
všechny chovatele v České republice i okolních zemích 
koronavirus velmi silně zasáhl. V letních měsících, kdy 
prognózy o ústupu viru byly pozitivní, několik málo 
základních a okresních organizací ČSCH uspořádalo 
své výstavy, za což jim patří poděkování. Většina z vás, 
ale musela své plánované výstavy zrušit nebo přesu-
nout na jinou příznivější dobu. Rovněž vedení svazu 
zvážilo všechny možnosti a aktuálně rozhodlo o odlo-
žení celostátní výstavy CHOVATEL. Toto rozhodnutí se 
dotkne většiny z nás, kteří jsme v letošním roce chtěli 
předvést své chovatelské úspěchy právě na této vrchol-
né akci. Pokud si spolu zavzpomínáme, tak zřejmě na-
posledy se neuskutečnila celostátní výstava drobného 
zvířectva v roce 2006, kdy nás zasáhla ptačí chřipka 
a rozhodnutím veterinární správy byl vydán zákaz vý-
stav pro „peří“. 

Aktuální odložení listopadové celostátní výstavy je 
také zásah do plánů ÚOK chovatelů holubů, která při-
pravovala na této akci uznávací řízení plemenných cho-
vů holubů pro období 2021–2022. Po jednání ÚOK 
bude rozhodnuto o následujících změnách u držitelů 
plemenných chovů. Zvažujeme prodloužení lhůty stá-
vajících plemenných chovů o rok či určení jiné výsta-

vy pro uznávací řízení plemenných chovů. Držitele ple-
menných chovů budeme včas o změně informovat. Na 
celostátní výstavě také měla proběhnout soutěž pro mla-
dé chovatelé holubů, kterou připravovala ÚOK za zru-
šenou olympiádu mladých chovatelů v letošním roce. 

Vládní nařízení také zabránila uskutečnit plánova-
nou ústřední konferenci odbornosti holubů na jaře le-
tošního roku. ÚOK naplánovala náhradní termín kon-
ference na 4. října letošního roku. Okolnosti tomu 
chtěly jinak, následující den byl opět vyhlášen nouzo-
vý stav a pro nízký počet přihlášených delegátů jsme 
nakonec konferenci zrušili. V důsledku neuskutečně-
ní plánovaných konferencí ÚOK zvažuje poprvé usku-
tečnit konferenci elektronickým způsobem per-rollam. 
Bude to něco nového, něco jiného a tato koronavirová 
doba nás plně vybízí k novým možnostem komunika-
ce a využívání technologií. 

Na svém nejbližším jednání ÚOK se bude zabý-
vat změnou dotačních podmínek pro chovatelské klu-
by, jelikož nelze splnit vyhlášené podmínky z kraje le-
tošního roku. Podpora chovatelských klubů okrasných 
a užitkových holubů je pro nás prioritní stejně jako vý-
chova adeptů a rozšíření stávajícího posuzovatelského 
sboru. V krátké retrospektivě mohu říct, že došlo v ob-
lasti výchovy adeptů k aktualizaci směrnice pro výcho-
vu adeptů, sjednocení výuky a nově se zařadilo školení 
určeno přímo adeptům, což velmi kvituji a tento krok 
již přináší své ovoce. 

V následujících měsících náš čeká mnoho práce, 
již započaly přípravy na vydání nového vzorníku ple-
men holubů. Na přelomu roku by se měly zapojit také 
chovatelské kluby národních plemen (plemen, u kte-
rých jsme uváděni jako země původu) do aktualizace 
svých standardů a spolupracovat se standardovou ko-
misí. Osobně očekávám proaktivní přístup široké ho-
lubářské obce, neboť to nebude o jednotlivcích, nýbrž 
o nás všech… 

Dovolte mi z tohoto místa poděkovat vám chovate-
lům za vaši dosavadní práci, píli a odhodlání, za váš 
čas, který věnujete svému koníčku, často na úkor svých 
rodin. Věřím, že toto nelehké období přečkáme a brzy 
se shledáme ať již na výstavách, či jiných akcích pořá-
daných ČSCH. 

S úctou Ing. Petr Gajda, 
předseda ÚOK chovatelů holubů
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