Šlechtitelský plán Anglický Indián a Karier
Vzhledem k počtům chovatelů výše uvedených plemen je tento šlechtitelský plán velmi střídmí,
orientovaný na základní věci. Na Celostátní výstavě bradavičnatých holubů 2015 vystavili Kariery
pouze čtyři chovatelé, z toho dva společně pouze tři holuby. Počet Anglických indiánů klesl o třicet
kusů. Z tohoto důvodu je potřeba brát tento šlechtitelský plán spíše jako plán stabilizační!
Anglický indián
1. Rozšířit členskou základnu klubu chovatelů tohoto plemene. Podpořit nové členy a zajistit
dostatečnou komunikaci s nimi. Pravidelně aktualizovat seznam členů a klubové stránky
www.bradavicnatiholubi.wz.cz
2. Zajistit chovný materiál pro nové, i genovou rezervu pro starší členy klubu.
3. Každoročně se účastnit klubové výstavy v Holicích. Zde pod vedením vzdělavatele klubu, na
základě hodnocení holubů určit případné nedostatky plemene, a následný směr šlechtění. Na
této výstavě vystavit také inportované holuby pro získání přehledu i ostatních chovatelů.
4. Zařazovat do chovu co nejtypovější jedince se zavedeným rodokmenem. Zajistit tak lepší
přehlednost stavu Anglických Indiánů v ČR.
5. Zaměřit se na rozšíření méně chovaných barevných rázů pro získání pestrosti na výstavách.
6. Nezaměřovat se na chov pouze jedné barvy holubů. Pářit různě zbarvené jedince pro zlepšení
typu a čistoty zobáku.
7. Zvýšit propagaci plemene všemi dostupnými způsoby. Vystavovat na výstavách vyššího
druhu. Publikovat články ve svazovém časopise. Udržovat kontakty s chovateli ze zahraničí a
jejich kluby.
8. Komunikovat s posuzovateli a zajistit si tak jejich profesionálnější náhled na toto plemeno.

Karier
1. Rozšířit členskou základnu klubu chovatelů tohoto plemene. Podpořit nové členy a zajistit
dostatečnou komunikaci s nimi. Pravidelně aktualizovat seznam členů a klubové stránky
www.bradavicnatiholubi.wz.cz
2. Zajistit chovný materiál pro nové, i genovou rezervu pro starší členy klubu.
3. Každoročně se účastnit klubové výstavy v Holicích. Zde pod vedením vzdělavatele klubu,
na základě hodnocení holubů určit případné nedostatky plemene, a následný směr
šlechtění. Na této výstavě vystavit také inportované holuby pro získání přehledu i
ostatních chovatelů.
4. Zařazovat do chovu co nejtypovější jedince se zavedeným rodokmenem. Zajistit tak lepší
přehlednost stavu Karierů v ČR.
5. Zaměřit se na sjednocení typu a výšky holubů.
6. Zvýšit propagaci plemene všemi dostupnými způsoby. Vystavovat na výstavách vyššího
druhu. Publikovat články ve svazovém časopise. Udržovat kontakty s chovateli ze
zahraničí a jejich kluby.
7. Komunikovat s posuzovateli a zajistit si tak jejich profesionálnější náhled na toto
plemeno.
S pověřením poradců chovu Františka France (Karier) a Františka Krška (Indián) zpracoval
Karel Šulák

