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Úvodní slovo předsedy klubu  

 

Vážení přátelé, 

Stalo se to, co Franta Janoušek avizoval už dlouho před speciálkou v Kolíně. Rozhodl se nadále nevykonávat 

funkci předsedy klubu. Z jím navrhovaných kandidátů nikdo předsedy dělat nechtěl. Nakonec, jste do funkce 

vybrali mě. Nepatřím k nejzkušenějším ani nejaktivnějším, vhodnějších adeptů je dost, ale měl jsem nejméně 

argumentů, proč nebýt zvolen. Je to jako v té pohádce, kde převozník hodí veslo do ruky prvnímu, kdo to nečekal. 

Určitě nemám tolik času a zkušeností, které Franta klubu věnoval, takže Jirko jednateli, bude to boj. 

Ale dost bylo nářků. V letošním roce nás čeká jedna zásadní změna. Na schůzi v Kolíně jsme si odhlasovali 

konání speciálky při listopadové Celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Je to rozhodnutí, které budí rozporuplné 

reakce, nicméně situace okolo zabezpečení speciální výstavy v Kolíně a následně i slabé návštěvnosti, si změnu 

vyžádala. I já hlasoval pro. 

Určitě nebude jednoduché sladit klubovou soutěž s průběhem výstavy a i další záležitosti okolo naší účasti, asi 

nebudou členy klubu přijaty zrovna s nadšením. Positivum vidím v návštěvnosti, propagaci Klubu belgického 

obra, popř. ve větším prodeji nabídnutých zvířat. A samozřejmě v relativní bezpracnosti, kdy odpadne členům 

klubu starost o zajištění průběhu výstavy. 

Finanční přínos z výstavy do pokladny klubu bude spočívat pouze v dotaci za každé vystavené zvíře. Zaplatíme 

poháry do klubové soutěže, svaz zaplatí posuzovatele a snad i nějakou čestnou cenu, za to shrábne nemalé klecné, 

poplatky správní i z prodeje zvířat, peníze za katalogy i vstupné. To bude bohužel náklad navíc pro členy klubu 

jako vystavovatele. Takže asi místo 3-4 kolekcí, vystavíme 1-2. Je pak na rozhodnutí členů a schůzi, jestli chtít 

ještě nějaký poplatek za prodané zvíře do pokladny klubu. Ale zkusíme to, Spousta klubů jde touto cestou. 

Bohužel, už těžko dosáhneme při těchto velkých akcích přátelské atmosféry, která panovala v Kolíně. 

Na schůzi to vyhodnotíme a uvidíme jak pokračovat dál. 

Tolik ode mě na úvod do dalšího období činnosti Klubu belgického obra. Chtěl bych Vám popřát hodně zdraví a 

spoustu úspěchů v osobním i chovatelském životě.    

 

 

 

Zapsal předseda klubu Bohumil Pospíchal 

 

 
Zápis ze schůze klubu BO z 19.10.2018 Kolín 
 
Schůzi zahájil předseda klubu př. Janoušek za přítomnosti 19 členů a 1 čekatele o přijetí do klubu. Přítomným 
dal podepsat prezenční listinu a seznámil všechny s programem schůze. Zápis provedl jednatel klubu př. Vrána. 
 
Program schůze: 
1. Úvod 
2. Přijetí nového člena 
2. Zpráva klubu za uplynulé období:   př. Janouše 



3. Zpráva poradce chovu:    př. Patras 
4. Zpráva pokladníka     př. Novotný 
5. Zpráva registrátora     př. Krátký 
6. Zpráva revizní komise    př. Vránová 
7. Vyhodnocení speciálky, předání cen  př. Janoušek  
8. Vyhodnocení soutěže o nej. Chovatele  př. Vrána 
9. Připomínky k novému vzorníku 
10. Středoevropská výstava BO Brno 2020 
11. Volby 
12. Diskuze 
13. Závěr 

 
Program klubu schválen všemi členy. 
Ve zprávě za uplynulé období předseda klubu př. Janoušek přivítal přítomné členy a to v počtu 19 osob a 1 
čekatele př. Kratochvíla, omluveno bylo 7 členů, jeden člen neomluven. Schůze byla usnášení schopná.   V první 
řadě představil př. Kratochvíla a nechal hlasovat o jeho přijetí do klubu BO. Všichni pro přijetí. Dále se vyjádřil 
k volbám, kdy uvedl, že již nebude kandidovat na předsedu klubu a to převážně ze zdravotních důvodů a rád by 
v čele klubu viděl už někoho jiného. 
Dále se vyjádřil k tématu, kde pořádat klubovou speciálku a uvedl důvody: V areálu ZO Kolín se zvyšují náklady 
na pronájem, v letošním roce stavění klecí bylo na klubech a dohoda mezi klubem beranářů a srákáčkářů nebyla 
bez problémů. Návštěvnost rok od roku se snižuje a tímto i prodej králíků. Jako variantu, o které bylo mluveno 
již v loňském roce, uvedl udělat speciálku při celostátní výstavě v Lysé konané v listopadu a tuto střídat 
s výstavou Moravia v Brně. Načeš by v roce 2020 při výstavě Moravia rád uspořádal Evropskou výstavu 
belgických obrů, kterou každoročně pořádá Slovenský klub v Žilině.  Více se k tématu vyjádří ve své zprávě. 
Poradce chovu př. Patras podal zprávu k proběhlým výstavám v roce 2018, jmenovitě CVMK konané v Olomouci 
a o speciálce klubu a také se zmínil o Evropské výstavě konané v Dánsku. 
K CVMK uvedl, že tato byla pro členy našeho klubu velice úspěšná a to hlavně díky př. Janouškovi, který měl 

nejlepší kolekci výstavy za BO-div obdržel 383 bodu. Jako problém viděl brzký termín této výstavy pro naše 

plemeno a tím pádem horší kvalita srsti. Hodně králíků v línání. 

K speciálce klubu se vyjádřil více negativně. Horší kvalita králíků, bylo hodně výlukových zvířat. Zvířata byla 

nepřipravená, hodně bílých chloupků, zplstěná srst, špinavé pohl. koutky. K jednotlivým barevným rázům se 

vyjádří ve své zprávě. Celkově úpad kvality BO div. A BO žlutých, které vystavil pouze 1 chovatel. 

Zlepšení vidí v typizaci zvířat, dělat liniovou plemenitbu. Dále se přiklonil dělat speciálku při celostátních 

výstavách. 

Zpráva pokladníka chovu př. Novotný 

Uvedl zůstatek finančních prostředků a seznámil přítomné s příjmy a výdaji klubu za uplynulé období. Více 

zpráva pokladníka. Dále oznámil svoji rezignaci na funkci pokladníka klubu. 

Zpráva revize klubu př. Vránová 

Byla provedena revize hospodaření klubu, kdy nebylo revizí zjištěno žádných závad. 

Zpráva registrátora klubu př. Krátký 

Upozornil přítomné chovatele na včasné posílání připouštěcích potvrzeních tj. do 3 měsíců stáří králíka. Názorně 

ukázal, jak mají být správně vyplněné, podepsané a orazítkované papíry. Dále uvedl, že v klubu dochází k poklesu 

registrovaných králíků. Více zpráva registrátora. 

Předání pohárů provedl př. Vrána, kdy nejlepším chovatelem se stal př. Roman Krof a prvně byl udělen putovní 

pohár Memoriál Václava Jíchy za nejlepší kolekci speciální výstavy, kterou obdržel za kolekci BOA s 383,5 body 

př. Josef Vartýř.  

Dále následovala diskuze k novému vzorníku 



Slovo si vzal př. Patras, s tím, že od roku 2020 bude nový vzorník a klub může podávat návrhy ke standartu 

plemene belgický obr. Garantem pro toto plemeno byl vybrán on sám, tedy př. Patras. Informoval o struktuře 

nového vzorníku, nový systém hodnocení, BOA již nebude veden, jako samostatné plemeno. 

K tomuto dále v diskusi zazněli připomínky k odlišnému bodování mezi státy, rozdíly až 2 body. Na toto 

odpověděl př. Patras, že vše by mělo vyřešit od 1.10.2018 najetí na Evropský vzorník. Dále uvedl, že 60% 

vystavených zvířat na speciálce by dopadlo v Německu mnohem hůř.  

Výborem bylo členům v průběhu schůze sděleno, ať se k připomínkám do konce schůze vyjádří. 

 

Následovaly volby nového výboru: 

Padlo 5 návrhů na předsedu klubu BO. Př. Patras, př. Pospíchal, př. Vrána, př. Pacovský, př. Krátký. Po diskusi 

zbyl jeden návrh a to př. Pospíchal, který souhlasil s funkcí předsedy, aby klub neskončil. Následovalo hlasování: 

odhlasován všemi. 

Dále byl volen ostatní výbor klubu BO 

Jednatel př. Vrána – odhlasován všemi 

Registrátor př. Krátký – odhlasován všemi 

Pokladník př. Marian – odhlasován všemi 

Poradce chovu – př. Patras – odhlasován všemi 

Členové revizní komise – př. Vránová, př. Lukš, př. Suchánek – odhlasováno všemi  

 

Dále se opětovně rozběhla diskuse, kde bude klub pořádat speciálku. Padlo několik variant. Předseda klubu navrhl 

hlasování: Speciálka v Kolíně pro – 3, speciálka Lysá a Brno pro – 14, 5 se hlasování zdrželo. Dále hlasování o 

uspořádání Evropské výstavy v Brně v roce 2020 – pro 14, 5 se zdrželo. 

Př. Pacovský otázka, jak bude probíhat klubová soutěž, otevřená nebo uzavřená. Př. Janouše – soutěž musí být 

uzavřená, kdy podmínky již bude řešit nově zvolený výbor. Př. Vartýř připomínky k soutěži o nej. chovatele 

klubu. Proč jsou body na víc za účast a za mistry a šampiony. Př. Janoušek opět uvedl, že každý může podat své 

návrhy na soutěž klubu, vše již bude projednávat nový výbor s tím, že vše se bude upravovat dle situace a 

podmínek při CV v Lysé. Potom výbor stanový nová pravidla pro klubovou soutěž.  

Poté předseda navrhl navýšení členských příspěvků a zvýšení příspěvků za registraci. Byli navrženy 4 varianty. 

1- nezvyšovat pro – 3 hlasy, 2- navýšení na 350,-Kč + registrace 5,-Kč – pro 6 hlasů, 3- navýšení na 400,-Kč 

registrace stejná – pro 8, 4- navýšení na 500,-Kč, registrace 5,-Kč pro – 1 hlas.  Jeden se hlasování zdržel. 

 

Nakonec členové klubu podaly návrhy  k novému vzorníku. 

1. Vyřadit barevný ráz železitě černý 

2. V popisu černé barvy neodkazovat na Al ( nelze dosáhnout lesk jako u Al) 

3. Ponechat minimální délku těla 70 cm s ohledem na BO bčo 

4. Nezařazovat zbarvení modře železité mezi povolené barevné rázy 

5. Při posuzování hmotnosti tolerovat u 8 mi měsíčních mláďat hmotnost pro 7 měsíců na 10 bodů - v oceňovacím 

lístku uvést hmotnost skutečnou s poznámkou v 1. pozici - stáří 8 měs. ( Vzhledem k přeřazení BOA, a obtížné 

dosažení hmotnosti u některých bar. rázů např. na CVMK) 

6. Buď přijmout úpravu posuzování lalůčků a volných kůží u samic podle nového německého standardu, nebo 

tolerovat malý souměrný lalůček bez srážky bodů. 

7. Sjednotit pravidla pro registraci potomků rodičů z regeneračního křížení v okresní a klubové registraci, 

případně na klubové úrovni regenerační křížení ponechat v gesci klubu a tak jako u kominíků to uvádět na přední 

straně rodokmenu. Zrušit vystavování zvířat z regenerace v rámci barevných rázů pokud neodpovídá 

regenerované barvě (např F1 generace modrá x černá neposuzovat jako černé) 

 

Tímto předseda klubu ukončil schůzi klubu. Popřál mnoho zdarů novému výboru a poděkoval přítomným za 

účast na výstavách a na schůzi. 

 

V Kolíně dne 19.10.2018      Zapsal př. Vrána  



Pár slov bývalého předsedy 
 
Vážení přátelé, dovolte mi, abych jako emeritní předseda obohatil náš zpravodaj pár řádky. V loňském roce jsme 
mohli obeslat 3 velké výstavy, které byly po měsíci. Mláďata v Olomouci, speciálka v Kolíně a Celostátní v Lysé. 
Děkuji všem, kteří tyto výstavy obeslali a reprezentovali klub. Na těchto výstavách se udály dvě věci, které mě 
mrzí. Za prvé nezájem lidí o naše plemeno a za druhé nepřipravenost některých zvířat na velkou výstavu. 
K prvému případu. Bohužel ty doby, kdy se prodalo vše co mělo jak se říká díru do pr....  je dávno pryč. Poláci a 
další chovatelé na východ od nás se již naučili jezdit do Německa a Rakouska, kde mnohdy za stejné ceny koupí 
kvalitnější zvíře. Do Kolína pak přichází stále méně lidí a mnohdy kvalitní zvířata zůstanou bez povšimnutí. Toto 
jsem se snažil změnit a Lysá 2019 či Brno 2020 nám ukáže, byl-li to krok vpřed. 
Druhý případ. Vyskytuje se stále více zvířat, které majitel na velkou výstavu nepřipraví. Neostříhané drápy, 
nečisté pohlavní koutky, zplstnatělé zádě a pírka. Pochopím to, když to bude obyčejná pouťovka. Dále mě 
překvapily výluky za otevřené otlaky, chybějící varlata, zlomená křivá pírka, přerostlé zuby. Kdyby si chovatel 
králíka vyndal na stůl a připravoval jej na výstavu, toto by měl odhalit a odstranit. Nebude to dlouho trvat a na 
oceňovacím lísku bude výrok - NEKLASIFIKOVÁN - králík nepřipraven na výstavu. Vážení přátelé, nevadí mi, že 
děláte ostudu sobě, ale klubu a to mě žere.  
Je připravován nový vzorník, kde po vzoru Německa se bude dbát na srst a eleganci. Srst nemusím vysvětlovat. 
Elegance znamená připravenost zvířete na výstavu, kam spadá též výstavní postoj zvířete. Šáhněme si do 
svědomí, kdo z nás takto cvičí králíka. V budoucnu zvířata, která budou utíkat ze stolu, nebo ležet připláclá jako 
žížala i kdyby byla ze zlata, tak bohužel a pak buďte naštvaní sami na sebe. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům klubu, že mé předsedování vydrželi. Zpočátku jsme tu káru táhli s 
Pepou Cihlářem, později po získání zkušeností se velkou měrou zapojil i Jirka Vrána. Snažil jsem se o nastolení 
nějakého řádu a aby se všichni zúčastnili dění klubu a nebyli jen členové na papíře. Chtěl bych také poděkovat 
Bohoušovi Pospíchalů, který se nechal přemluvit a  sedl si na židli po mě, když to tři kandidáti odmítli. Znamená 
to, že klub jede dál. Je třeba pozměnit stanovy klubu, aby byly v souladu s novými stanovami svazu, dále upravit 
klubovou soutěž. Dle mých informací už Jirka s Bohoušem na změnách pracují. 
Přeji Vám v roce 2019 mnoho zdraví a štěstí, ať dobře dupou králíci a těším se, že se společně setkáme na výroční 
členské schůzi v listopadu v Lysé nad Labem. 

 
                                                
 

  
 

 S chovatelským pozdravem  F. Janoušek 

 

 

 

Naše speciálka 

K naší speciálce zde uvedu jen pár slov. Tradičně jsme se sešli v Kolíně, kdy bylo přihlášeno celkem 168 zvířat. 
Kvalitu popsal při výroční schůzi př. Patras, jediné co bych uvedl je, že poslední dobou klesá kvalita králíků 
divokého zbarvení. Z celé přehlídky vystavených divočáků bylo velmi, ale velmi málo jedinců, u kterých jsem se 
zastavil a tyto zvířata vyčnívali. Jako řešení vidím opět import ze zahraničních výstav. Dále mě mrzí tendence 
úbytku BOA, každým rokem se jejich počet na výstavách snižuje. Jako dva tahouny vidím př. Vartýře a př. 



Suchánka, kdy př. Suchánek ještě jako jediný z klubu vystavuje BO žluté. Proto apeluji, kdo zná někoho kdo tyto 
barevné rázy chová ať jim řekne o našem klubu a nabídne vstup k nám.  
Posouzení provedli př. Volentier, př. Patras a př. Pawlas. První dva jmenovaní jsou naši ověřeni posuzovatelé a 
neměl jsem výhrad. U př. Pawlase to bylo z počatku také dobré. Chytil se na  stejnou vlnu a bodování tomu 
odpovídlo. Po několika kusech, ale začal opět na králíkovi hledat jen chyby a jeho bodování se pohybovalo okolo 
94 bodů. Samozřejmě byli i vyjímky s vyšším hodnocením. Uvidíme letos, jak dopadneme na speciálce při Cv v 
Lysé?. 
 
K výsledkům: 
 
Mistrem BO div.   Jiří Šafranko 382 b.  šampion 96,5b.  Šafranko 
Druhá nej. Kolekce Jan Novotný 379 b.  šampionka 95,5b.  Šafranko 
 
Mistrem BO žel.  Ondřej Souček 375,5 b. šampion 94,5b.  Souček 
Druhá nej. Kolekce Roman Krof  375 b.  šampionka 95,5b.  Souček 
 
Mistrem BO čin.  Pavla Vránová 379 b.  šampion 96b.  Yonash 
Druhá nej. Kolekce Tomáš Fiala  377b.  šampionka 95b.   Vránová  
 
Mistrem BOA  Josef Vartýř  383,5 b. šampion 96b.   Vartýř 
Druhá nej. Kolekce Jan Suchánek 383 b.  šampionka 96,5b.  Suchánek 
 
Šampiona BO černý  95,5 b.  Jiří Vrána 
Šampionka BO černý  95,5 b.  Ondřej Souček 
 
Šampioka BO žlutý  95,5 b.  Jan Suchánek 
 
 

 
 

Zapsal jednatel př. Vrána 
 

 

Výživa Belgičáků, část druhá – jak se Franta učil krmit králíky 

 

Je tomu již přes půl století, co se na „západě“ narodil pihatý, zrzavý klučina. Dali mu jméno František. Rostl jako 

z vody. Maminka mu často říkala „ty můj mazánku“, tatínkovy výrazy jsou nepublikovatelné. Od malička se 

pohyboval mezi domácími zvířaty, a tak výběr koníčka byla jasná volba. Při studiu na vysoké škole se seznámil 

s Láďou Zichem, který mu vysvětlil základy organizovaného chovatelství a výstavnictví. Když pak na výstavě 

Země živitelka uviděl v kleci nádherného černého Belgičáka, tak bylo rozhodnuto. Po otevření hranic rychle našel 

kamarády v Německu a dovezl si kvalitní chovný materiál, který jej katapultoval do chovatelské špičky. S 

výživou si tenkrát hlavu nedělal, králíci rostli a výběr krmiv pro králíky nebyl v té době vlastně žádný. Se 

stoupající kvalitou zvířat se též začaly objevovat nové nemoci. 

Kde se vzala, tu se vzala jednou se u jeho vrat objevila žbluňkačka. Obcházela kolem a nesměle nakukovala, 

jestli má šanci se v chovu uchytit. Pozorovala, zda má chovatel nějaké znalosti o výživě králíků. Zjistila, že 

znalosti nejsou valné, tak proč se trmácet o dům dál, a zkusila se zabydlet. Prvním rokem mu zlikvidovala jen 

pár králíků a čekala, jak bude reagovat. Když se nic nedělo, a žádná protiopatření se nekonala, začala si bužírovat. 



V dalším roce mu udolala cca 30 % králíčat. Na to již chovatel reagoval, ale jen podáváním všelijakých léčiv, 

kdo co poradil. Účinnost však byla veškerá žádná, a tak žbluňkačka ztratila veškeré zábrany, zaradovala se, že 

našla nový domov a v dalším roce uspořádala velkou party pro své kamarádky. Za oběť jí padlo skoro 60 % 

králíčat. To už se majiteli chovu přestalo líbit, a protože si nevěděl rady, tak se rozhodl skončit s chovem. Zbylé 

králíky dostal na stůl „pracující lid“, chovatelské zařízení spálil a raději začal chodit do hospody a za děvčaty. A 

zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

 

Tak takhle to klidně mohlo skončit. Ale protože jsem se nedal a měl to štěstí, že jsem narazil na lidi, kteří o výživě 

něco věděli, zvláště pak na Radka Vaise, jehož považuji za špičkového odborníka v tomto oboru. I díky tomu, že 

se jezdí vzdělávat k jedné velké francouzské firmě, která se specializuje na výživu králíků a má neskutečné 

kapacity v testačních stájích, vyvíjí stále nové směsi a doplňky ve výživě na přírodní bázi. Byl to právě on, kdo 

byl v začátcích mým „Velkým učitelem“. 

 

Od mého prvního článku již nějaký čas uběhl a já díky Radkovi, sebevzdělávání, a i novému řediteli krmivářské 

firmy, kde nyní pracuji, Michalu Holíkovi, který mi dovolil vyrábět vzorky nových směsí, které testuji v mém 

chovu, jsem se dostal až sem. Dnes mohu s klidným svědomím říci, že žbluňkačka neovládá mě, ale já ji. To, že 

tato nemoc není již pro mě soupeřem, je i díky tomu, že jsem pochopil, že musím dělat prevenci již od prvního 

dne narození králíčete, sladit výživu jeho matky před připuštěním, po zabřeznutí a v posledních dnech březosti. 

Správně ji krmit po okocení a pomalu připravit na plný výkon, na co největší tvorbu mléka. Každý by chtěl mít 

v králíkárně mercedes, ale často do něj leje olej jako do trabantu a pak se diví, že se zadře. Koeficient dědivosti 

pro mléčnost je nižší jak 0,3. To znamená, že množství mléka, které vyprodukuje samice, ovlivní prostředí a 

hlavně chovatel, a to nejen výživou, ale hlavně svými znalostmi. Je mnoho necitlivých zásahů počínaje 

nesmyslným přeléčováním samice na vše možné, mícháním a kombinováním všech přípravků, kterých je na trhu 

nepřeberné množství. A čím víc, tím lépe. Nechte ji žít, krmte ji tím, co vytvořila matka příroda a co vyrostlo na 

poli, loukách a mezích. Dovolte, aby její zažívání pracovalo, tak jak má. Zdravá střeva mají úžasnou schopnost 

propouštět do těla to dobré, a to špatné dál posouvat a pak vypudit z těla ven. Každý den, který stráví králíče v 

hnízdě, má obrovský vliv na jeho další vývoj a schopnost přežít. Jestliže králíčata začínají vylézat z hnízda 10. 

den, jsou jako žížaly a pronásledují samici, protože mají hlad, tak to není v genetice, ale v chovateli, který něco 

ať již ve výživě samice, kdy byla ještě králíčetem nebo v dalším jejím růstu, udělal špatně. Nevhodně ji krmil 

před porodem či po porodu. 

 

Snažil jsem se vymyslet něco, co bude zvyšovat mléčnost u samic a napomáhat růstu králíčat. K tomu udržovat 

trávicí trakt v takovém stavu, aby škodlivé breberky nikdy nebyly v přesile a obohatit směs o látky, které pomohou 

trávit škrob, bílkoviny a tuky. To je vyrobit něco jako 3 v 1. Celý rok jsem toto testoval ve svém chovu a jak se 

zdá, přineslo to své ovoce. Odstavová směs obsahuje jen 10 % škrobu, neb tělo králíčete si do 3 měsíců stáří 

neumí vytvořit enzym amylázu, která štěpí škrob. Množství míchanice přidávám vždy podle citu s ohledem na 

spotřebu sena. Králíčata se u misky musí prát, je to znak zdraví. Vždy dbám na to, aby se do výše uvedené doby 

miska vyprázdnila. Dáte-li více, ta nejžravější králíčata se přežerou, nevezmou si seno, zpomalí se až zastaví 

motorika střev a tím se vytvoří prostředí pro růst škodlivých breberek. Máte-li problémy se žbluňkačkou a vy 

králíčatům dopřejete plné misky s tím, že 50 % míchanice tvoří ječmen, znamená to, že likvidujete nejžravější a 

tím i nejkvalitnější zvířata a problému se nikdy nezbavíte. Na tuto nemoc platí restrikce krmení, snížení škrobu 

a dostatek hrubé vlákniny. Odstav nyní provádím okolo 90. dne. Takto krmím do cca 5 měsíců stáří. Znám mnoho 

chovatelů, kteří chybným krmením nechali pomnožit škodlivé breberky a králíci se jim v 6 měsících nafukovali 

i po senu. I já to zažil. Tento způsob praktikuji 3 roky a za tu dobu díky získaným zkušenostem a znalostem jsem 

zvýšil množství míchanice o cca 150 %. Prvním rokem jsem králíčata ze strachu držel jen při životě a pak doháněl 

hmotnost. Nyní bez problému. Od 5 měsíců stáří tvoří 50 % míchanice nahý oves, zbytek směs Výstava, 

slunečnice a vojtěška. Zde si hlídám, aby při dalším krmení měli vyžráno. Dbám na dostatek bílkoviny v krmné 

dávce, neb ta je nejdůležitější pro růst kostry a svalů. Dle mého názoru ječmen a kukuřice jako zrno, krom jejich 

obsahu ve směsi, nepatří výstavním králíkům, ale králíkům na výkrm. 

 



Kromě očkování na mor, myxomatózu a aplikace Ivomecu na dravčíka, který se často vozí z výstav, nic jiného 

nepoužívám. Úhyn veškerý žádný, krom v pokusné skupině, kde krmím nové věci a zkouším, kolik jsou toho 

králíčata schopna sežrat bez metabolických problémů. 

 

Jestliže jste se při čtení článku dostali až sem, tak vám děkuji a doufám, že jsem někomu pomohl. Neusnul jsem 

na vavřínech a dělám další pokusy, jak ještě lépe nakrmit našeho Belgičáka, aby nejen přežil, ale zlepšil se i v 

srsti, kde výživa má také do toho co mluvit. Děkuji také Michalovi za recenzi článku z důvodu abych něco 

firemního nevykecal, jeho přítelkyni Štěpánce za jazykovou úpravu a v neposlední řadě za velké množství 

kladných ohlasů na můj první článek, díky němuž jsem získal velmi dobrého kamaráda, předního chovatele 

Stříbrňáků, Zbyňka Kopřivu, který když chce snížit počet králíků v chovu, tak testuje mé novinky. Pokus o vtip.  

 

 

                                                        

 

 

   F. Janoušek - časopis Chovatel 11/2018 

 

 

Foto internet  

 

 

 

Slovenská speciálka BO – Žilina 16.-17.11.2018 

 

Belgický obr divoký:  1. Jozef Marko  387,5 b. 

      2. Jozef Marko  386,5 b. 

                                                   3. Péter Baranyai  386,0 b. 

                                                   

Belgický obr železitý:  1. Marian Benedikovič 385,0 b. 

                                                  2. Jozef Ivanický  382,0 b. 

                                                  3. Marian Benedikovič 381,5 b. 

 

Belgický obr černý:  1. Marian Benedikovič 383,0 b. 

                                                   2. Robert Pieszcoch 382,5 b. 

 

Belgický obr modrý:  1. Peter Šimek  383,0 b. 

                                                   2. Štefan Czafik  382,0 b. 

                                                   2. Igor Gergel  382,0 b. 

 

Belgický obr žlutý:  1. Laszlo Szabolcs  380,5 b. 

 

Belgický obr činčilový  1. Jozef Marko  383,5 b. 

                                                  2. Jozef Marko  381,5 b. 

                                                  3. Jozef Marko  381,5 b. 

 

Belgický obr albín:  1. Martin Rašš  385,0 b. 



                                                   2. Martin Rašš  384,5 b. 

                                                   2. Ján Labun  384,5 b. 

 

Belgický obr albín modrooký:1. Pavel Rečo  381,5 b. 

 

Z členů našeho klubu byli úspěšní: 

př. Souček, který získal šampionku oc. 96,5 bodu a šampiona oc. 97 bodu na BO divoce-modrý. 

Př. Vránová, která získala pohár předsedy Slovenského klubu na samce BO činčilového oc. 96 body 

Př. Novotný, který získal četnou cenu na samici BO činčilovou oc. 96 bodu  

 

 

Soutěž o nejlepšího chovatele klubu BO za rok 2018 

 

1 Souček Ondřej 615,0 bodů 

2 Vartýř Josef 606,5 bodů 

3 Šafranko Jiří 604,5 bodů 

4 Janoušek František 601,5 bodů 

5 Vránová Pavla 598,0 bodů 

6 Suchánek Jan 597,0 bodů 

7 Pacovský Jiří 596,0 bodů 

7 Krátký Zdeněk 587,5 bodů 

9 Krof Roman 587,0 bodů 

10 Vrána Jiří 585,0 bodů 

 

Nejlepší chovatel př. Soušek 

 
 

 



 

Zpráva pokladníka klubu Bo – př. Novotný 

 

 

 

Převod z roku 2017 je 15.043,-Kč 

 

Doplacené členské příspěvky + registrace   + 993,-Kč 

Poplatky za registraci        - 941,-Kč 

Internetové stránky        - 987,-Kč 

Poštovné          - 1423,-Kč 

Tisk zpravodaje         - 1456,-Kč 

Laminace titulů         - 48,-Kč 

Poháry          - 10081,-Kč 

Občerstvení         - 535,-Kč 

Vybráno na čl. poplatcích     + 11632,-Kč 

Posuzovatel Pawlas        - 1300,-Kč 

Posuzovatel Volentier        - 2430,-Kč 

Zbytek z pohárů př. Jíchy      + 6533,-Kč 

Prodej zvířat speciálka      + 4710,-Kč 

Půjčení auta speciálka Žilina, dálniční známka    - 720,-Kč 

Zisk z výstavy, klecné, katalog    + 720,-Kč 

Dotace z CŠCH       + 2631,-Kč 

 

 

Zůstatek k 25.11.2018 při předání pokladny novému pokladníkovi činí 8.467,-Kč 

 

 

 

Celkový zůstatek po předání novému pokladníkovi k 30.1.2019 činí 22.341,-Kč    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval pokladník klubu – Jan Novotný 

 

 

 

 

Zpráva registrátora klubu BO – př. Krátký 

Mláďata registrovat do stáří 3 měsíců, připouštěcí potvrzení podepsáno a orazítkováno registrátorem 

ZO, rodokmeny registrovaných mláďat opět podepsané a orazítkované registrátorem ZO, každý 

barevný ráz musí mít připouštěcí potvrzení zvlášť jak divoké tak železité, do obálky vložit 

nadepsanou obálku s adresou registrátora klubu a nechat si na poště zvážit obálku a dát tu samou 

známku do obálky se stejnou hodnotou jako na obálku pro registrátora. V případě neporozumění info. 

na mob. 607 876 469.  



 

Registrace králíků klubu BO k 30.9.2018 

 

 

1 Beránek Pavel 0 17 Patras Jiří 0 

2 Cihlář Josef 21 18 Pospíchal Bohumil 0 

3 Čech Vítězslav 15 19 Prchal Vladimír 0 

4 Červenka Jaroslav 0 20 Souček Ondřej 98 

5 Hošková Lenka 51 21 Straka Markéta 0 

6 Janoušek František 39 22 Straka Miloslav 0 

7 Krof Roman 64 23 Suchánek Jan 46 

8 Krátký Zdeněk 27 24 Šafranko Jiří 10 

9 Lukš Martin 0 25 Šilhánek Jaromír 13 

10 Marian Karel 7 26 Vartýř Josef 28 

11 Menčík Bohumil 10 27 Vrána Jiří 48 

12 Neubauer Miloslav 24 28 Vránová Pavla 

13 Nosál Karel 17 29 Yonash Michal 12 

14 Novák Michal 0 30 Žížala Josef 0 

15 Novotný Jan 35 31   

16 Pacovská Jiří 7 32   

 

 

 

Registrace klubu 2015-2016-2017-2018 

 

 

ROK BO-div. BO-žel. BO-č. BO-m. BO-či. BO-ž. BO-

divm. 

BOA 

2015 245 124 71 75 45 21 9 125 

2016 282 117 72 23 51 19 9 109 

2017 250 142 83 18 43 8 0 75 

2018 210 160 87 19 32 18 5 40 

 

Registrace za uplynulé období 

 

 

ROK 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

BO 531 544 573 590 558 687 636 630 

BOA 40 75 109 125 103 113 102 141 

celkem 571 619 682 715 661 800 738 771 

 

 

 

Členové s nejvíce registrovanými králíky 

 

                    

     BO                                                      BOA 

1. Souček Ondřej 98 1. Suchánek Jan 24 



2. Krof Roman 64 2. Vartýř Josef 16 

3. Hošková Lenka 51    

4. Vrána, Vránová 48    

5. Janoušek František 39    

6. Novotný Jan 35    

7. Krátký Zdeněk 27    

7. Neubauer Miloslav 24    

9. Cihlář Josef 21    

10. Suchánek Jan 18    

 

 

 

Schválené regenerační křížení: 

 

 

Novotný Jan 

Souček Ondřej 

Vránová Pavla 

Kratochvíl Luboš 

 

Adresa registrátora pro zasílání regenerační křížení:  

 

Jahoda Jiří 
Bohdalov 319 

592 13 

mobil: 602 588 575 

 

Zpracoval Zdeněk Krátký – registrátor klubu 

 

Pravidla soutěže o nejlepšího chovatele. 
Při samostatné speciální výstavě pořádané klubem 

 
1. Soutěží se ve všech chovaných rázech BO a BOA dohromady 
2. Vyhodnocuje se 6 nejlépe oceněných králíků a to body  
3. Započítávají se ocenění na Národní výstavě mláďat a Speciálce a Celostátní výstavě drobného 

zvířectva 
4. Za účast na výše sledovaných výstavách 3 body 
5. Za každý získaný titul, a to Mistr, Šampion a Šampionka na výše uvedených výstavách je 10 

bodů, za ČC  5 bodů 
6. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje větší počet samic 
7. Dalším rozlišovacím kritériem je lépe oceněná samice. 
8. Pak rozhoduje vyšší součet bodů v pozici typ u všech zvířat 

 

 

Pravidla soutěže o nejlepšího chovatele. 
Při speciální výstavě pořádané společně s CV nebo jinou velkou výstavou. 

 



Pravidla jsou totožná, jako při naší speciálce akorát se počítají pouze dvě výstavy. Speciálka 

dohromady s CV a mláďata. Za vystavení na těchto dvou výstavách jsou 2 body. 

 

 

Pravidla pro získání putovního poháru klubu BO Memoriál Václava Jíchy 

 

Putovní pohár získá nejlepší kolekce speciální výstavy bez ohledu na barevný ráz. Při stejném počtu 

bodů rozhoduje větší počet samic. Vždy musí být, ale zastoupené obojí pohlaví. Dalším kritériem je 

lépe oceněná samice. Pak rozhoduje vyšší součet bodů v pozici typ u všech zvířat. 

Chovatel, který obdrží putovní pohár si ho ponechá po jeden rok a poté ho přiveze na výroční členskou 

schůzi, kde bude předán novému chovateli, která vyhrál Memoriál Václava Jíchy v daném roce. 

 

 

 

Výstavní a organizační podmínky speciální výstavy klubu BO a BOA při Celostátních výstavách 
 
 
Speciální výstavy se mohou zúčastnit jen chovatelé klubu belgických obrů a do přihlášek uvedou: speciální 
výstava belgických obrů  
Vystavovat je možno ve 4-člených kolekcích či jednotlivá zvířata, dle platného vzorníku 
Soutěží se o tituly: 
 
Mistr klubu BO -  nejlepší čtyřčlenná kolekce dle platného vzorníku 
        - podmínkou pro udělení titulu je vystavení nejméně 4 čtyřčlenných kolekcí barevného rázu                                                           
        -   jestli-že toto splňuje pouze jeden barevný ráz, soutěží všechny barevné rázy dohromady  
V tomto případě při stejném počtu bodů rozhoduje u BO zbarvení a to v tomto pořadí, ostatní zbarvení, černé, 
železité, divoké. př. Stejně bodů získá kolekce v černém rázu a divokého zbarvení, mistrem je méně chovaný ráz 
a to černý získá-li shodný počet bodů stejný barevný ráz, mistrem klubu je kolekce, ve které je více samic bude-
li i v tomto kritériu shoda, o vítězné kolekci rozhodne posuzovatel a to bez jakýchkoliv připomínek přítomných 
chovatelů  
                 - na titul mistr je minimální bodové ohodnocení 376 b.. Obdržíli jiná kolekce min. 380 bodů, která 
nesplňuje kritéria pro udělení titulu, bude ji titul Mistr udělen taktéž. 
 
 
Šampion klubu BO-BOA – nejlépe oceněný samec s min. ohodnocením 94,5 bodu 
       - v barevném rázu musí být vystaveno 10 zvířat   
       - splní-li tento počet pouze jeden barevný ráz, soutěží rázy dohromady v tomto případě při stejném počtu 
bodů rozhoduje opět zbarvení je-li barevný ráz shodný šampiona vybere posuzovatel bude-li se udělen titul ve 
dvou barevných rázech a nejlépe oceněným samcem výstavy bude králík jiného barevného rázu, obdrží titul 
ŠAMPION ŠAMPIONŮ 
 
 



Šampionka klubu BO-BOA – nejlépe oceněná samice s min ohodnocením 94,5 bodu 
kritéria shodná jako v případě šampiona 
 
Soutěžit o výše uvedené tituly mohou všichni vystavovatelé. 
 
Chovatel má právo věnovat do soutěže pohár a přímo určit na co jej chce dát nebo to nechat na rozhodnutí 
výboru.  
 
Pohár na Mistra či Šampiona by měl být větší cenové hodnoty.      

 

 

Naši jubilanti v roce 2019 

 

20  Vítězslav Čech  

30  Pavla Vránová  

35  Markéta Straka  

45  Martin Lukš 

 Josef Žížala 

60  Luboš Kratochvíl  

65 Pavel Beránek   

 

  

Všem přejeme hodně zdraví a štěstí, a ať Vám dupou králíci



 


