ČSCH - Ústřední odborná komise chovatelů králíků
Komise Sboru posuzovatelů králíků

Zpráva ze školení posuzovatelů králíků 2014
Školení zahájil př. Ing. Josef Blokeš, pověřený vedením činnosti Sboru posuzovatelů
králíků. Přivítal přítomné posuzovatele a vyzval je aby minutou ticha uctili památku
zesnulého př. Ing. J. Zadiny. Dále se věnoval předloženému programu školení. Vedením
komise posuzovatelů byl př. Ing. Blokeš pověřen po náhlém odchodu Ing. J. Zadiny.
Př. Ing. Blokeš stručně shrnul období roku 2013. Ke dni konání školení bylo v registru
celkem 108 posuzovatelů králíků, přičemž 103 z nich bylo aktivních. V rámci roku 2013 bylo
první akcí zajištění školení adeptů, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek. Toto se
uskutečnilo 15. 6. 2013 v Čáslavi. Konstatoval, že v adeptském kurzu ke dni konání zkoušek
bylo 26 adeptů. Přijímací řízení úspěšně vykonali uchazeči př. P. Přikryl a L. Filický.
K závěrečným zkouškám se přihlásilo celkem 7 adeptů, přičemž 4 z nich uspěli a stali se tak
posuzovateli králíků, jmenovitě př. I. Gorčica, K. Chadraba, P. Krejčí, D. Kunc. Druhou
velkou akcí byla CVMK konaná v Lysé nad Labem ve dnech 13. – 14. 9. 2013. Na tuto
výstavu bylo delegováno 35 posuzovatelů. Na následující CV (všeobecnou), opět v Lysé nad
Labem ve dnech 15. – 17. 11. 2013 bylo delegováno celkem 41 posuzovatelů králíků. Př. Ing.
Blokeš uvedl, že je a bude tendence střídat posuzovatele na těchto výstavách, nicméně
vzhledem ke klesajícím počtům vystavených králíků, to bude trvat delší dobu, než se postupně
vystřídá delegace celého Sboru.
Následujícím bodem programu byli jubilanti z řad posuzovatelů králíků. Stalo se již
tradicí, že u jejich významného životného jubilea jim je udělován čestné uznání zahrnující
diplom a láhvi vína. Letos těmito oslavenci byli či budou kolegové a kolegyně př. D.
Caithamlová, L. Drahňovský, H. Dulíková, M. Hradec, J. Charvát, J. Přibyl, J. Kolibík, J.
Krejčíř, J. Kvapil, Z. Laštovka, MVDr. M. Martinec a J. Michel.
Na toto navázal př. P. Sirotek, přičemž ve své zprávě předsedy ÚOK CHK shrnul
období od minulé ústřední konference až do data konání školení. Důkladně se věnoval
objasnění situace ohledně zprávy předsedy ÚV ČSCH př. M. Kotyzy, který na Valné hromadě
ČSCH dne 30. 11. 2013 otevřeně kritizoval činnost ÚOK CHK, kterou označil za
neadekvátně pracující. Vůči tomuto postupu – „hodnocení“ od př. Kotyzy se důrazně ohradila
celá ÚOK CHK, protože jím prezentované informace byly přinejmenším kontroverzní. Je
přáním ÚOK CHK, aby byly respektovány mantinely (kompetence) dané svazovými
předpisy, a tak bylo sníženo zbytečné emoční vypětí, které situaci příliš neprospívá.
Zprávu o novošlechtění měl připravenou př. J. Šíp. Byly vyjmenovány povolené
regenerační křížení a také novošlechtění králíků. Detailní informace jsou k nalezení na webu
ČSCH v příslušné sekci. Zatímco o některých statusů je možné v budoucnu uvažovat jak o
uznáníschopných, u jiných to bude spíše těžší situace.
Př. Ing. Blokeš a tajemník ÚOK CHK př. J. Vilhelm provedli statistiku posuzování na
výstavách. Celkově bylo za rok 2013 bylo vykonáno 1143 posuzovatelských výkonů (r. 2012
– 1168 výkonů). Průměr činí 11,20 výstavy na aktivního posuzovatele (r. 2012 – průměr
11,45 výstavy). Bylo konstatováno několik stížností na posouzení králíků, přičemž na tomto
školení budou sporné situace vysvětleny, aby se to neopakovalo.
Volby do komise sboru posuzovatelů proběhly tajnou formou. Přihlásilo se celkem 13
kandidátů, z nichž byla vytvořena kandidátka. Po třech kolech byli do komise posuzovatelů
zvoleni tito kandidáti: př. Ing. J. Blokeš, J. Jahoda, MVDr. M. Martinec, P. Sirotek, V.
Šimek, J. Šíp. Za předsedu Sboru posuzovatelů králíků byl posuzovateli zvolen př. Ing. J.
Blokeš.
Odpolední program byl zaměřen na praktické školení. Vybrána byla následující témata.
1. skupina: Tříslový veveří a meklenburský strakáč divoce zbarvený
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Důraz byl kladen na seznámení se standardy plemen, resp. barevných rázů. Od 1. 3. 2014
budou posuzována na výstavách. Tyto uznané barvy se týkají také dalších plemen, u kterých
se mohou dle vzorníku uznávat (jedná se zejména o zakrslá plemena).
2. skupina: Saténoví králíci
Důraz byl kladen na posouzení lesku, přičemž lesk může být na jednom a témž zvířete
rozdílné kvality na trupu, resp. na hlavě. Diskutována byla také vyrovnanost srsti (línání),
kterážto způsobuje méně výrazný lesk na daném místě. Dále bylo připomenuto, že u
saténových slonovinových králíků (tj. bílých) je mírně nažloutlá hlava jevem zcela
přirozeným, zapříčiněným strukturou srsti. Pokud se jedná o znečištění srsti močí apod., to lze
hodnotit v 6., resp. 7 pozici oc. lístku.
3. skupina: Rexi
Důraz byl kladem na posouzení jednotlivých barevných rázů, a také na specifikum rexovité
srsti, která se promítá zejména do tvaru.
4. skupina: Holandští králíci
Důraz byl kladen na správnou pozici králíka při hodnocení kresby, zejména prstence.
Přednáška byla věnována také rozličnosti barevných rázů holandského králíka.
Druhý den se problematice práce s MCH králíků se věnovala ve svém krátkém
proslovu př. D. Caithamlová. Zhodnotila především mezinárodní kolo MCH v Praze, které se
konalo v srpnu 2013, kde zasedala ve zkušební komisi společně s př. H. Dulíkovou a př. V.
Šimkem. Dále přečetla výsledkovou listinu
Veterinární péče v drobnochovech byla tématem př. MVDr. M. Martince. Tento shrnul
základní patogenní agens se kterými jsou v chovech nejčastější problémy. Především se jedná
o původce poruch trávícího traktu – viry, bakterie a parazity. Jedním z hlavních problémů je
období odstavu, kdy stres může evokovat právě trávicí problémy. Vyzdvihl různé preventivní
preparáty a také antibiotikum bacitracin, které má velmi dobré účinky také v králíkářské sféře.
Zprávu z králíkářské sekce Evropského svazu (EE) přednesl př. H. Zens, člen
standardové komise sekce chovatelů králíků. Vysvětlil postavení připomínek k našim
národním plemenům, přičemž některé požadavky lze akceptovat. Za velký úspěch považuje
samostatné zařazení standardu českého luštiče, který bude kompletně převzat z našeho
vzorníku.
Na to navázal př. Ing. Blokeš dále hovořil o velkých výstavách v zahraničí. Jednalo se
především o výstavu v německém Karlsruhe z prosince roku 2013, kde byla prezentována
pestrá paleta zajímavých plemen či rázů. Př. Ing, Blokeš podotkl relativně vyšší účast
sporadických plemen (anglický beran, japonský apod.) a dále novinek. Hovořil také o nově
ustanoveném „udržovacím“ statutu chovů vybraných plemen v SRN. Dále se věnoval
tématice mezinárodního školení posuzovatelů králíků, které proběhlo ve dnech 5. - 7. 4. 2013
ve švýcarském Bernu. Zde byla prezentována tamní plemena: švýcarský liščí, francouzský
stříbřitý, švýcarský tříbarevný strakáč (u nás ASčž), burgundský, střední činčila a perlový
králík. Lze očekávat, že francouzský stříbřitý, který zažívá momentálně rozšiřuje v SRN a
Slovensku, se brzy objeví i u nás, kde je sice uznaný (pořadové č. 8 ve vzorníku), ale léta se
patrně nechoval. Př. J. Šíp připomněl, že obrázky a prezentace z tohoto školení jsou ke stažení
na webu EE. Další mezinárodní školení se uskuteční v nizozemském městě Putten v březnu
t.r. a zúčastní se jej 7 našich posuzovatelů. Dále Ing. Blokeš zhodnotil CVMK a CV, které se
v roce 2013 obě konaly v Lysé nad Labem.
V diskuzi zaznělo několik zajímavých příspěvků. Př. Ing. Blokeš vybídl posuzovatele
k námětům na praktickou část příštího školení. Kolega př. M. Hradec navrhl školení zaměřené
na tématiku rexů oranžových. V současné době jsou u nás uznány dva podobné rázy rexe
střední velikosti – rex oranžový a rex novozélandský červený, přičemž druhý jmenovaný se
prakticky nechová. Na školení pak bude kladen na požadavek intenzity krycí barvy. Př. J.
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Michel vyslovil poděkování př. V. Šimkovi za zpracovanou Králíkářskou barevnou abecedu
v Chovateli, která má význam také pro adepty a posuzovatele králíků. Dále se vyjádřil ke
způsobu posuzování v SRN, přičemž by bylo vhodné na toto téma zpracovat příspěvek na
školení či do Chovatele. Př. Šíp navrhl na příštím školení probrat problematiku zakrslých
strakáčů, s ohledem na jejich odlišnost v hmotnosti oproti jiným zakrslým plemenům. Z pléna
vyšel dotaz na příští školení, které by se mělo odehrát opět v Čáslavi, v dvoudenní formě.
Termín bude upřesněn po konzultaci s vedením školy. Př. Mgr. J. Hubáček vyslovil
přesvědčení, že ÚOK CHK i komise posuzovatelů jsou v poměrně obměněné a také
„omlazené“ formě, a přeje jejich členům společný úspěch, který povede k dalšímu správnému
směřování odbornosti. Př. Mgr. A. Šebesta navrhl, aby se ÚOK na příštím zasedání věnovala
tvorbě volebního řádu pro posuzovatele králíků, což by zpružnilo celý proces voleb. Dále
vystoupil př. Ing. J. Kratochvíl, CSc., viceprezident EE. Ve svém projevu především
poděkoval na pozvání na školení, a také se věnoval se významu posuzovatele jako
funkcionáře na výstavách. Je to skutečně důležitá funkce, protože posuzovatelé na výstavách
jsou často dotazováni na informace z dění v ČSCH, a tyto by měli vhodnou formou
chovatelské veřejnosti prezentovat. Dále se věnoval informacím z EE, přičemž EE eviduje
nové žadatele (země) o vstup do EE, což bude řešeno na zasedání EE v Sarajevu ve dnech 28.
5. – 1. 6. t.r. Co se týče pořádání EV ve francouzských Métách (fr. Metz) 2015, uvažuje o tom
jako o akci spíše komornějšího charakteru, haly výstaviště jsou poněkud menších rozměrů než
na jaké jsme zvyklí v poslední době. Předpoklad účasti je 30 – 35 tisíc zvířat všech
odborností. Dále př. Ing. Kratochvíl uvedl, že již nehodlá kandidovat v nadcházejících
volbách do EE, ale rád bude dále nápomocen. Z pléna zaznělo poděkování Ing. Kratochvílovi
za jeho práci a také názory aby své rozhodnutí ještě zvážil. Př. Kotyza uvedl, že termín na EV
v roce 2030 bude blokován pro ČR, bližší termíny jsou obsazeny jinými státy. Př. J. Charvát
vyslovil nové komisi posuzovatelů poděkování a přání aby v této složité době po nečekaném
odchodu př. Ing. J. Zadiny nadále směřovala králíkářství správným směrem. Na závěr př. J.
Šíp zhodnotil fond posuzovatelů králíků. Tento tradičně pochází od samotných posuzovatelů,
je dobrovolný a z této částky jsou hrazeny poháry na CVMK, resp. CV. Protože již nikdo
neměl žádný příspěvek do diskuze, předseda Sboru posuzovatelů králíků Ing. J. Blokeš
ukončil školení, poděkoval všem za účast a popřál šťastnou cestu domů.

Vlastimil ŠIMEK
Fotografie: (pozn: na webu v samostatné prezentaci)
1 – Předseda Sboru posuzovatelů králíků Ing. Josef Blokeš při zahájení školení
2 – Pohled do přední části auly, která byla zaplněna posuzovateli králíků
3 – Př. Jaromír Michel patří mezi letošní jubilanty
4 – Volby do Komise sboru posuzovatelů králíků
5 – Př. H. Zens při projevu – aktuality z Evropského svazu chovatelů
6 – Př. J. Říha při diskuzi
7 – Př. J. Hladiš (vpravo) a Z. Skočovský při debatě...
8 – I v rámci praktické části školení se diskutovalo....
9 – Holandští králíci patřili k jednomu z témat školení
10a – Prezentováni byli nově uznaní meklenburští strakáči divoce zbarvení....
10b – ...a také třísloví marburští
Pozn.:
Zasláno správci webu ČSCH a redakci časopisu Chovatel dne 30. 3. 2014.
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