
 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů   

- komise posuzovatelů –  
 

Z á p i s se schůze a školení posuzovatelů –Týniště nad Orlicí - 4.- 5. října 2019  

 

Přítomni : RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Václav Kasal,Vladislav Novák, JUDr. Pavel Opatrný, Ing. Rudolf 

Hrubý,  Ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, Miroslav Medal, Ing. Stanislav Sadil,  Josef Gajdoš, Josef 

Konopka,  Jan Jonáš, Ing. František Herc, Karel Mareš, Karel Šulák, Miroslav Uherek, Miroslav Šimek,  

Vladimír Čevela, Jan Janeček, Josef Foret, František Vild 

Čekatelé : Ing. Rostislav Krejzek, Mgr. Karel Mareček a Libor Možíš 

. 

Omluveni:  Ludvík Lekeš, Ing. Jan Konopčík, Drahuše Dufková  - viceprezident Roman Randjak 

- přečtena písemná omluva posuzovatelů z Hodonína, František Ištvánek omlouvá sebe, 

Ivana Ingra a Miroslava Šimka ( ten se školení zúčastnil) 

- Program školení byl schválen. 

 

 

Před zahájení vyhlášena minuta ticha za zemřelé kolegy, kamarády pp. dipl.tech. Oldřich 

PECHA, Ing. Jaroslav PECHA, Luboš VESELÝ a p. Zdeněk KRAJČÍ. 

 

 

Program :  
1) Organizační otázky, zajištění, ubytování, stravování 

2) Zahájení, přivítání, volba volební a návrhové komise 

3) Kontrola usnesení z minulého školení, krátké zhodnocení uplynulého období 

4) Vyhodnocení posuzování minulé CV, upřesnění seznamu posuzovatelů (výbor + vyjmutí neaktivních  p   

posuzovatelů) , rozbor organizační struktury komise posuzovatelů 

5) Zkoušky čekatelů 

6) Volby předsedy a členů výboru komise, navržení posuzovatelů pro CV a SEV 2020 

7) Praktické posuzování 

8) Diskuze, usnesení, závěr 

 

Ad.1-3)  

     Schválena návrhová komise ve složení Ing. Stanislav Sadil, Ing. Jaromír Výtisk, Daniel Hrbáč, volební 

komise ve složení Josef Konopka, Karel Mareš, Jan Jonáš. 

     Zhodnocení činnosti a plnění usnesení za uplynulé období. Komise se každý rok schází v počtu 20 – 25 

posuzovatelů + cca 5 omluvených. Jedná se v postatě o stejný kolektiv posuzovatelů, kteří mají zájem a 

aktivní se podílí na posuzovatelské činnosti. Nespokojenost s činností komise vyslovili dva posuzovatelé 

a to p. Břetislav Vaňhara, zřejmě nesouhlasí s omezováním počtu účastníků školení a nedání mu možnosti 

prezentace svého chovu a zkušeností) a pan František Ištvánek , domnívá se, že vzhledem k posuzovatel-

ské je málo často delegován na posuzování CV). Schůze a školení probíhají tak, aby nebyl překračován 

limit daný prezidiem pro činnost komise. 

     Vyhodnocení posuzování minulé CV.  V podstatě nedošlo k většímu vybočení ve výši hodnocení 

jednotlivých holubů. Rozsah bodů u jednotlivých holubů se pohyboval v rozpětí cca 1,25 bodu. Vzhledem 

k tomu, že většina vystavovaných holubů je standardně téměř na stejné úrovni ( nikoliv však u holoubat) 

musíme více detailněji posuzovat jednotlivé partie a tím rozšířit bodové ohodnocení jednotlivých partií. 

     Ze seznamu aktivních posuzovatelů vyjmout Josefa Herciga ( zdravotní důvody) Václava Novotného, 

Luboše Veselého, Miroslava Vojtěcha, Jaroslava Kadlčka, Jaroslava Pěrku, Miroslava Pospíšila a Ing. 

Ladislava Vojtěška. Hlavním tématy školení v uplynulém období bylo : 



 

- mezinárodní posuzovatel 

- kategorie standard bez limitu 

- praktické posuzování. 

-  

     K organizační struktuře komise – ponechat čtyři vedoucí pásem pp. Karel Mareš, Josef Konopka, Jan 

Jonáš a Ing, Stanislav Sadil. Složení výboru upřesnit až po provedených volbách. 

 

Ad 5) Zkoušky čekatelů : 

     Na zkoušky se, na doporučení garantů, přihlásili čekatelé Ing. Rostislav Krejzek – OS Středočeská – 

garant Vladislav Novák,  Mgr. Karel Mareček – OS Východočeská – garant Ing Stanislav Sadil a Libor 

Možíš – OS Hodonín – garant Karel Mareš. 

     Zkušební komise ve složení Ing. Václav Kasal  a Vladislav Novák provedla nejprve , jednotlivě ústní  

zkoušku pak praktickou tj. posuzování včetně užívání tabletů. Všichni tři čekatelé ve zkoušce uspěli a jsou 

novými posuzovateli. Jejich data budou předána k vystavení posuzovatelských průkazů. 

 

Ad. 6) Volba předsedy komise a členů výboru : 

     Ze dvou navržených kandidátů na předsedu ( Pavel Opatrný JUDr. A Zdeněk Uherek RSDr, ) byl  

zvolen RSDr. Zdeněk Uherek. Dr, Uherek poděkoval za důvěru a poděkoval za činnost předchozího 

předsedy a výboru komise. Dále přednesl svoji vizi další činnosti komise. 

Za členy výboru byli zvoleni Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Daniel Hrbáč a Pavel Opatrný. 

Na návrh dr. Uherka byla schválena funkce člena výboru tech.organ. sekretáře. 

     Na posuzování CV Brno 2020 jsou navrženi pp. Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing. Stanislav 

Sadil, Jan Jonáš, Karel Mareš, Vladimír Čevela, Karel Šulák, Josef Gajdoš, Ing. Jaromír Výtisk a Daniel 

Hrbáč.  Náhradník Oldřich Rubeš. 

     Na posuzování SEV komise navrhuje  Ing. Kasala, V, Nováka, K. Mareše a V. Čevelu. 

     Na návrh předsedy komise by se dále obou výstav zúčastnil P. Opatrný , Ing. Kasal a V. Novák jako 

tech. organizační pracovníci, bude projednáno na výstavním výboru. 

 

Ad. 7) Praktické posuzování. 

     Zúčastnili se všichni přítomní posuzovatelé, cílem bylo  a nadále zůstává sjednocení názorů na 

bodování jednotlivých partií. Budeme vycházet z průměrného ohodnocení holuba 91 bodů a v daleko větší 

míře využívat rozsah bodovací tabulky. 

    Opět se nepodařilo zajistit dostatečný počet holubů pro posuzování, kteří by odpovídali kvalitě holubů 

vystavovaných na CV. 

 

Ad. 8) Diskuze 

     Do diskuze se zapojili všichni přítomní. Závěry :  

- Úkol pro předsedu a výbor - změnit celkovou koncepci práce komise. Komise musí být garantem 

získávání nových, především mladých chovatelů, zejména vzdělávání a to nejen členů posuzovatelské 

komise, ale všech chovatelů zejména mladých, perspektivních chovatelů, potenciálních posuzovatelů . 

     Ing. Kasal a V. Novák zpracují metodiku vzdělávání, včetně dokumentace historických podkladů a 

materiálů. 

     Na návrh Ing. Sadila požádat výstavní výbor CV o povolení propagační výstavy, kolekce cca 20 kusů, 

dle výstavního řádu. Kolekci by posoudili určení posuzovatelé. Vzhledem ke konání CV 2020 souběžně se 

SEV a naplněným kapacitám, bude návrh Ing. Sadila uplatňován pro CV 2021. 

     Navržení posuzovatelé byli seznámeni s programem CV a SEV. 

     Příští školení komise zajistit na Moravě v místě souběžně s konáním Setkání mistrů Ing. Stanislava 

Matušky. Důvodem je posunutí konání školení na listopad ( počátek října jsou holubi rozpeření,  nevhodní 

k posuzování ),a obsahové obohacení školení . 

 



Usnesení ze schůze a školení posuzovatelské komise konané ve dnech 4. a 5.října 2019 v Týništi nad 

Orlicí : 

 

Komise posuzovatelů bere na vědomí : 

- Zprávu o činnosti komise a plnění  stanovených úkolů 

- Vyhodnocení posuzování CV 2019 

Komise posuzovatelů schvaluje : 

Návrhovou komisi ve složení pp. Ing. Výtisk, Ing. Sadil, Daniel Hrbáč 

Volební komisi ve složení pp. Josef Konopka, Karel Mareš a Jan Jonáš  

Volbu předsedy komise RSDr. Zdeňka Uherka 

Volbu členů výboru posuzovatelské komise P. Opatrný – tech.org. sekretář, V. Kasal, V. Novák a D. 

Hrbáč 

Návrh posuzovatelů na CV 2020 ve složení pp.  V. Kasal, V. Novák, J.Jonáš, S.Sadil, K. Mareš, V. 

Čevela, K. Šulák, J. Gajdoš, J. Výtisk a D. Hrbáč, náhradník O. Rubeš 

Návrh posuzovatelů pro SEV 2020 pp. V. Kasal, V. Novák, K. Mareš, V. Čevela 

Vykonání posuzovatelských zkoušek pp. Ing. Krejzek, Mgr. Mareček a L. Možíš 

 

Komise posuzovatelů ukládá : 
Předsedovi komise – projednání návrhu posuzovatelů pro CV a SEV prezidiu a výstavnímu výboru 

- Na výstavním výboru projednat pro delegované posuzovatele ubytování, vstup a katalog 

na Cv, možnost vystavit propagační kolekci holubů 

- Na svazových stránkách upravit složení výboru komise a vyjmutí neaktivních 

posuzovatelů 

- Vydání průkazů posuzovatele pro nové členy komise  

     Po schválení usnesení bylo poděkováno za účast, aktivní podíl všech účastníků na průběhu školení byl 

program jednání ukončen. 

    

     

            

V Selibově dne 7. října 2019 

  Zapsal P. Opatrný 

                                                                                                              ČMS CHPH – komise posuzovatelů    

                                                                                                                      RSDr. Zdeněk  U h e r e k      

                                                                                                                               předseda komise 


