
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 

- komise posuzovatelů - 

 

Školení posuzovatelů  6. – 7. října 2017 – Týniště nad Orlicí 

 

Přítomni : Čevela Vladimír, Dufková Draha, Foret Josef, Hrbáč Daniel, Ingr Ivan, Ištvánek      

František, Janeček Jan, Jonáš Jan, Kasal Václav Ing., Konopčík Jan Ing., Konopka Josef, 

Lekeš Ludvík, Mareš Karel, Medal Miroslav, Novák Vladislav, Opatrný Pavel JUDr., Sadil 

Stanislav Ing., Šimek Miroslav, Šulák Karel, Uherek Miroslav, Veselý Lubomír, Výtisk 

Jaromír Ing. 

Hosté : prezident ČMS CHPH p. Jan Filipi 

Omluveni : Jaroslav Kadlček, Martin Ležal, Uherek Zdeněk RSDr. 

 

Program : 1. Organizační záležitosti 

                 2. Zahájení, přivítání, volba návrhové komise 

                 3. Kontrola usnesení z minulého školení, vyhodnocení posuzování CV 2017  

                 4. Vystoupení prezidenta p. Jana Filipiho  

                 5. Rozbor, upřesnění stavu posuzovatelské komise 

                 6. Standard bez limitu 

                 7. Mezinárodní posuzovatel 

                 8. Praktické posuzování . tablety používání 

                 9. Podklady pro vzdělávání posuzovatelů 

               10. Výběr posuzovatelů pro CV 2O18 a EV Trenčín 

               11. Diskuze, usnesení, závěr 

 

Zahájení školení P. Opatrný, další řízení školení Vladislav Novák 

Návrhová komise : pp. Josef Konopka, Ing. Jaromír Výtisk, Jan Jonáš  

Vystoupení prezidenta ČMS : Informoval o situaci v chovu poštovních holubů v rámci FCI.  

Problematice mezinárodního posuzovatele, zkoušky zakončené závěrečným testem. Školení 

se uskuteční v Polsku, Slovensku a Německu. Dále informoval o situaci zooveterinární.   

Vyhodnocení CV : Při vyhodnocování se dále zaměřovat na pořadí bodovaných holubů u jed-

notlivých posuzovatelů, škrtání partií není objektivní ( tři posuzovatelé stejné body, komu se 

škrtnou). Proti předchozím rokům byly zaznamenány větší rozdíly mezi posuzovateli. 

Struktura posuzovatelů : Čechy dvě pásma – zůstává, spokojenost s řízením posuzovatelů, 

totéž Morava dvě pásma sever a jih, samostatně Uherské Hradiště. Dosud nezařazený Hodo-

nín byl přijat do pásma jih. 

Mezinárodní posuzovatel : Máme dva mezinárodní posuzovatele Zdeňka a Miroslava Uher-

kovi, kteří zkoušky získali vlastní iniciativou, mimo komisi posuzovatelů. Prezident ČMS byl 

požádán o zjištění oficiálních důvodů proč nebyly uznány zkoušky v Brně (kritériem pro 

jejich získání byla i doba posuzovatelské praxe). Dále po vysvětlení prezidentem současného 

třífázového konání zkoušek, byl požádán o zjištění možnosti absolvování prvého kola zkou-

šek v Trenčíně pro naše posuzovatele (počet adeptů) . 

Materiály pro vzdělávání budou postupně zveřejněni na webu. 

Standard bez limitu. Posuzovatelé souhlasí a podporují iniciativu výstavního výboru CV 2018 

Hluk k vystavení kolekce standardu bez limitu. I když tito chovatelé s holuby z různých důvo-

dů,  nezávodí, jsou to chovatelé a měli bychom jim umožnit vystavovat na našich výstavách 

a dát jim možnost se i takto v chovatelství PH realizovat. 

Zástupce posuzovatelů v řídících orgánech požádá zemský výbor ČS CHPH , aby na své kon-

ferenci znovu projednali otázku vystavování této kolekce.  

Používání tabletů jednotlivě vysvětloval p. Filipi. 



Výběr posuzovatelů pro CV 2018 v Hluku – obě strany , česká a moravská, na základě výs-

ledků posuzování a doporučení pléna odhlasovalo pět posuzovatelů a jednoho náhradníka. 

Návrh na posuzovatele pro EV Trenčín byl navržen Vladimír Čevela a pokud se podaří 

prosadit dva posuzovatelé tak jako druhý Karel Mareš.  

 

U s n e s e n í : 
Sbor posuzovatelů bere na vědomí :  

- zprávu prezidenta ČMS o součsné situaci v poštovním holubářství 

- vyhodnocení usnesení z minulého školení 

- vyhodnocení posuzování výstavy CV 2017 

- na CV Hluk 2O18 bude vystavena kategorie standard bez limitu. Za výběr české 

kolekce je odpovědný Ing. Stanislav Sadil, za moravou kolekci Ing. Svatopluk 

Schaffer.    

 

Sbor posuzovatelů schvaluje : 

Předložit ke schválení prezidiu ČMS CHPH návrh na posuzovatele pro CV Hluk 2017 

- za českou stranu Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Luboš Veselý, Ing. Stanislav 

Sadil a Jan Jonáš. Jako náhradník Draha Dufková. 

- Za moravskou stranu Karel Mareš, Ing. Jaromír Výtisk, Ivan Ingr, František Ištvánek 

a Karel Šulák. Jako náhradník Miloslav Šimek. 

- Tito posuzovatelé budou posuzovat i kategorii standard bez limitu. 

- Pro posuzování EV Trenčín posuzovatele Vladimíra Čevelu a Karla Mareše. 

Sbor posuzovatelů ukládá : 

- Zajistit  prostory chovatelského zařízení v Týništi i pro školení v roce 2018. Termín  

první polovina října. Zajištěním pověřuje Luboše Veselého. 

- Ing. Kasal zajistí zpracované vzdělávací materiály zveřejnit na stránkách svazu. 

 

Dne  11. října 2017                                                        zapsal : P. Opatrný      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


