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Ústřední odborná komise chovatelů králíků (ÚOK CHK) na svém jednání dne 28. 12. 2019 zabývala
problematikou registrace a vystavování králíků nově uznaných plemen s ohledem na připravovaný
nový vzorník plemen králíků.

Závěry z jednání:

1.) ÚOK CHK schválila uznání plemene zakrslý teddy (zkratka ZTd) a rovněž plemene zakrslý
beran teddy (ZBTd). Standardy těchto 2 plemen budou začleněny do nového vzorníku s tím,
že od 1. 1. 2020 se budou vystavovat a posuzovat na výstavách ČSCH. Posuzovatelům králíků
budou zaslány standardy ZTd a ZBTd pro účely posuzování těchto plemen do vydání celého
vzorníku. Uznáním těchto plemen jsou pro ně všeobecně platná ustanovení o provádění
registrace králíků. Od 1. 1. 2020 se obě plemena budou registrovat běžnou formou – viz
Registrační řád. Všichni registrátoři OO a registrátor příslušného klubu o tomto budou
informováni e-mailem. Statut novošlechtění na plemena ZTd a ZBTd uznáním těchto plemen
jejich chovatelům automaticky zaniká.
2.) ÚOK CHK schválila výjimku v registraci plemen a barevných rázů v sekci novošlechtění.
Plemena a barvy, která budou začleněna do nového vzorníku, se budou s od 1. 1. 2020
registrovat běžnou formou – viz Registrační řád. Tato plemena budou moci být vystavována
a posuzována od 17. 5. 2020 na výstavách ČSCH. Důvodem je fakt, aby po proškolení nového
vzorníku měli tito králíci běžný formát tetování (aby jim nezůstalo novošlechtění). Týká se to
např. sallandera, holandského japonského modrého, anglického strakáče divoce zbarveného,
japonského bílo-černého apod. Chovatelé s dosavadním novošlechtěním, všichni registrátoři
OO a registrátoři příslušných klubů o tom budou informováni e-mailem s tím, že jim bude
zaslán soupis stávajících i nově uznaných plemen. Statut novošlechtění na nová plemena a
barvy uznáním těchto plemen a barev jejich chovatelům automaticky zaniká.

Dne 3. 1. 2020
Josef Vilhelm, tajemník ÚOK CHK

