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Vážení přátelé,  

 

Do rukou se k Vám dostává již 8-smé vydání zpravodaje, které pro Vás připravuji. Ano už 

8 let se snažím, aby byl klubový zpravodaj co nejrozmanitější a obsahoval důležitá sdělení a sem tam 

nějakou tu fotku. V současné situaci, kdy po republice řádí COVID-19, je mnoho z nás zasaženo 

opatřením vlády a proto úvodní slovo píši já jednatel klubu. 

Rok 2019 byl pro klub velkou zkouškou. Měli jsme speciálku společně s Celostátní 

výstavou CHOVATEL v Lysé nad Labem, které se konala 14.-16.11.2019. Podmínky byly stejné 

jako pro celostátní výstavu, akorát jsme měli pár privilegií. Rovněž jsme v sobotu od 15:00 hod. 

mohli v prostorách výstaviště udělat výroční členskou schůzi. K samotné výstavě a kvalitě zvířat se 

na schůzi vyjádřil náš poradce chovu př. Patras a ještě se k tomuto tématu dostanu v další zprávě.      

Jak ze schůze v roce 2019 vyplynulo měli jsme za úkol jednání s klubem beranářů a 

strakáčkářů ohledně vrácení se zpět do Kolína. Oba kluby jsem obeslal, kdy ze strany beranářů byla 

odpověď, že nemají a nevidí důvod, abychom se vraceli, když jsme bez slova z Kolína odešli. A Od 

strakáčkářů nebyla reakce žádná. Ta se mi donesla až od některých z Vás, že také nemají zájem a jsou 

rádi, že mohou být ve velkých klecí. Proto jsme zahájili jednání se svazem a opětovně domlouváme 

podmínky naší Speciálky v Lysé nad Labem. Pokud se CV CHOVATEl uskuteční, tak jak má, 

budeme se nažit vyjednat zase lepší podmínky a neopakovat předešlé chyby. Posuzovatelé 

ponecháme stejné, pokud to půjde až na př. Pawlase, opětovně bude osloven př. Volentier. A celou 

speciálku se budeme více dostat do našich rukou, kdy bychom si sami zadávali ohodnocení do 

systému a měli vlastního vedoucího posuzovatele, který by schvaloval ohodnocení 96 a více. Schůze 

by se opětovně konala v prostorách výstaviště, ale už od 14:00 hod., kde by se nechalo zařídit i malé 

občerstvení. Mezi další návrhy, které se ke mně donesli je možnost pořádat speciálku střídavě a to 

jeden rok v Lysé a další někde mimo, třeba ZO Choceň, což je návrh př. Suchánka, kde by byli 

minimální náklady a mohli jsme se zde zase společně sejít a pobavit se o králících. To vše musíme 

probrat na další výroční schůzi což, bude 14. listopadu 2020 v Lysé nad Labem.  

Výstavy 2020: 19.-20. 9. 2020 CVMK Přerov (pokud nebude zrušena) 

   30.-31.10 2020 Speciálka BO Slovenského klubu 

13.-14.11.2020 CV CHOVATEL + naše Speciálka klubu 

Další věcí projednané na předešlé schůzi bylo odhlasování nového čestného člena a to př. 

Pepu Cihláře, který i nadále chová belgičáky, ale zdraví už mu mnoho neumožňuje a proto nebylo 



pochyb, že všichni souhlasili. Pro klub toho mnoho udělal a rádi ho vždycky na speciálce uvidíme.  

V současné době máme jako klub 30 členů, kdy hodně z Vás je v důchodovém věku a proto na 

všechny apeluji, aby se podívali ve svých organizacích a pokud znají někoho, kdo chová belgičáky, 

aby ho oslovili a nabídli mu členství v našem klubu, abychom se mohli více rozvíjet a dávat o sobě i 

více vědět. Pořád je co zlepšovat co do kvality belgičáků. Od letoška bude v platnosti nový vzorník, 

což nás více přiblíží k bodování v okolních zemí. Je potřeba také import ze zahraničí, hlavně co se 
týká málo chovaných rázů ( žlutý, modrý, divoce-modrý), kterých se na našich výstavách objevuje 
pomálu. 
Závěrem chci všem poděkovat, že se nadále věnujete chovu belgičáků přes všechna úskalí co 
s chovem máme a také těm co se podíleli na organizaci naší speciálky.  
 

 
Jednatel klubu př. Vrána 

 

 

Zápis z výroční členské schůze klubu BO 16.11.2019  v Lysé nad Labem 
 

 
Schůzi zahájil náš nově zvolený předseda př. Bohumil Pospíchal a to v prostorách výstaviště v Lysé 

nad Labem. Přivítal přítomné a nechal podepsat prezenční listinu za přítomnosti 16 členů, 11 
omluveno a 3 neomluveni. Schůze byla usnášení schopná. 
Program schůze klubu byl schválen všemi. 
 

1. Úvod předseda klubu př. Pospíchal 
2. Zhodnocení činnosti klubu za uplynulé období …. Př. Vrána, př. Patras, př. Pospíchal 
3. Zpráva poradce chovu př. Patras 
4. Zpráva pokladníka př. Marian 
5. Zpráva registrátora př. Krátký 
6. Zpráva revizní komise př. Vránová 
7. Vyhodnocení speciální výstavy, předání cen př. Pospíchal, př. Vrána 
8. Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele….př. Vrána, 2. ročník  Memoriálu V. Jíchy 
9. Diskuze 
10. Závěr 

 
Předseda nejdříve uvítal přítomné a seznámil všechny s programem schůze. Uvedl 

současný stav naší klubové základny, která činí 30 chovatelů z čehož 4 jsou čestní členové mezi, které 
nově vstoupil př. Josef Cihlář a to na základě návrhu předsedy př. Pospíchala. O tomto bylo 
hlasováno s výsledkem všichni pro. 
Dále informoval přítomné, že z klubu na vlastní žádost vystoupil př. Janoušek, který klub vedl 
úspěšně několik let. Načež bylo př. Janouškovi klubem uděleno čestné uznání za práci pro klubu. 
Zároveň toto čestné uznání bylo uděleno za práci pro klub i př. Cihlářovi. 

Následovalo zhodnocení CVMK, které provedl př. Pospíchal. Bylo vystaveno celkem 64 králíků. 
Problémem zvířat na této výstavě viděl opět nehotovou srstí a čím dál častější výskyt malé váhy u 
králíků. Vyzdvihl dva členy klubu, kteří jako jediný na této výstavě v Přerově vystavili a to př. 
Suchánka a př. Krofa. 



Slovo pak bylo předáno př. Pacovskému, aby zhodnotil výstavy v Německu, především speciálku BO 
…, které se s dalšími členy zúčastnil. Bylo vystaveno celkem 550 králíků. Hovořil o rozlišném 
bodování, dále v Německu neřeší stáří vystaveného králíka ( hodnotí všechny jako dospělé ). 
Prioritou je stále víc a víc srst a připravenost králíka na výstavu. 
Zpráva pokladníka klubu: př. Marian 
Uvedl hospodaření klubu a přítomné seznámil s aktuálním stavem pokladny. Viz zpráva. 

 
Zpráva registrátora klubu: př. Krátký 

Jako každý rok připomněl správný postup při registraci, uvedl stav registrace za rok 2019. 
K uvedenému se rozběhla diskuze ohledně regeneračního křížení. Nejasnosti jakou barvu u králíka 
uvádět na rodokmen, jestli skutečnou nebo tu barvu na které má chovatel povolené reg. křížení. 
Tzn. Připustí li někdo Bo činčilového s BO divokým. Narodí se pak králíčata barvy divoké a do 
rodokmenů musí chovatel uvést, že se jedná o belgického obra činčilového. Více zpráva. 

Dále si vzal slovo poradce chovu př. Patras, který informoval o novinkách týkající se klubu BO. 
Název klubu je pouze Klubu chovatelů belgického obra. Plemeno belgický obr albín již nebude 
samostatně vedeno, ale bude spadat pod jedno ,,Belgický obr“. Lalůček u samic podle nového 
vzorníku již nebude vada. Postupně se bude najíždět na vyšší bodovou stupnici, abychom se 
vyrovnali s ostatními sousedícími státy. K zhodnocení Speciální výstavy uvedl, že BO žlutí pouze 3 ks, 
ale pěkní. BO činčilový jsou stále na vzestupu a je znát i stabilizování jejich tvaru. Bo divokých bylo 
vystaveno nejvíce. Objevují se velmi pěkní a ale i špatní králíci. BOA ubývá, kvalitní zvířata jsou vidět 
v severních zemích, ale za vysoké částky. BO modří pěkní králíci v typu. Bohužel zase málo chovatelů 
tohoto rázu. BO černí byli bití v barvě, bílé chloupky. K posuzování uvedl, že bylo vyrovnané, bohužel 
pěkní králíci nebyli tolik vyzvednuti.  

Zpráva revizní komise nebyla z důvodu nepřítomnosti předsedkyně př. Vránové provedena, kdy 
tato bude provedena dodatečně členy revizní komise. V rámci možné podjatosti nechal jednatel př. 
Vrána hlasovat o zachování funkce předsedy revizní komise, kterou vykonává jeho manželka př. 
Vránová. Odhlasováno všemi pro zachování funkce.  

Následovalo předání pohárů, které provedli př. Pospíchal a př, Vrána. Nejlepším chovatel za rok 
2018 se stal př. Souček. 2. ročník memoriál Václava Jíchy vyhrál př. Suchánek na vystavenou kolekci 
BOA 381 b. 
V diskusi bylo řešené pouze jedno téma a to, kde pořádat příští speciálku. Bylo několik variant. 1: 
pořádat speciálku opět při CV Chovatel v Lysé – k tomu připomínky, že ve stejný termín pořádají 
speciálku i Slováci. Dále při posuzování při CV špatné bodování a špatná komunikace s posuzovateli. 
Při CV vyšší poplatky za jednoho chovatele 80 klecné za 1 králíka + správní poplatek. 2. pořádat 

speciálku zase v Kolíně s ostatními klubu jako v minulých letech. – k tomu v současnosti nevíme, 

jestli nás ostatní nás vezmou zpět a zda i ZO Kolín. V Kolíně problém s malou návštěvností. Nutnost 

postavení klecí a poté zbourání.  

3. Dále v 2020 pořádání speciálky v Brně při Morávii s účastí slovenského klubu, která se koná první 

víkend v prosinci.  Tato varianta nakonec zamítnuta pro pozdní termín a následné Evropské výstavě 

v Rakousku v roce 2021. 

 

Následovalo hlasování: CV Lysá pro 7 

     Kolín      pro 7     

        zdrželi se      2 

 

Po krátké diskusi následovalo opakované hlasování: CV Lysá pro 6 

         Kolín      pro 7 

            zdrželi se     3 



 

S výsledkem 7 pro Kolín bude ze stran vedení klubu jednáno s ZO Kolín a ostatními kluby, jestli 

bude možné návrat do Kolína. V případě, že tato možnost nebude, bude se speciálka konat při CV 

Chovatel 2020. Jasno by mělo být do konce února 2020.  

Tímto předseda klubu ukončil schůzi. Opětovně poděkoval za účast na speciálce a především př. 

Suchánkovi a př. Yonashovi, kteří vzali funkce garantů. 

 

 

Zpracoval jednatel př. Vrána 

 

 

 

Naše Speciálka v Lysé 

 

Za dobu co jsem v klubu to byla naše první speciálka společně s CV CHOVATEL. Ta se konala ve 

dvou dnech 15-16. 11. 2019, kdy zaklecování bylo ve středu 13.11. a posuzování bez přístupu 

veřejnosti druhý den ve čtvrtek. Vzhledem, že jsme při výstavě měli naší speciálku, mohlo být několik 

členů při posuzování a dále naší dva členové př. Yonash a př. Suchánek dělali u belgičáků garanty. 

Naše králíky posuzovali př. Šitar, př. Pawlas a př. Andrš. Systém posuzování byl už rozhodnut svazem 

a to, kdy každý posuzovatel měl určený počet králíků cca každý posoudil 50 ks králíků.  

Celkem bylo vystaveno 154 králíku a to v divokém, železitém, černém, modrém, činčilovém, žlutém 

zbarvení a také bílém. 

 

BO divoký 

Těchto bylo vystaveno 49 ks, 5 nedodáno. Posouzení provedl př. Šitar. Kvalita byla různorodá, ale 

většina zvířat působila průměrně. Hned při příjmu králíků mě zaujali některé kusy s delší nekvalitní 

srstí. Bylo velmi málo kvalitních jedinců a hlavně velmi málo jich bylo na výstavu připraveno. Jak 

už zaznělo ze slov poradce chovu a také př. Pacovského:,, králík musí být na výstavu připravený!“ a 

za poslední léta musíme čím dál vylepšovat kvalitu srsti u belgičáků. Nejlepší kolekci vystavil př. 

Pacovský 381 b. a jeho králíci na výstavě opravdu vyčnívali, kdy měl i druhou nej. kolekci s 380,5 

b.. Získal po právu mistra klubu, šampiona 96 b. a šampionku 95,5 b.. Dále kvalitní zvířata vystavil 

př. Šafranko a př. Krátký.  

 

BO železitý 

Želézáků bylo vystaveno celkem 30 ks a 3 nedodáni, což je pěkné číslo. Posuzování se ujal př. Pawlas, 

ale dle předchozích let i nyní si s tímto rázem moc neporadil. Při posuzování postupně začínal hledat 

chyby u králíka, ačkoli mezi železáky byly opravdu velká a krásná zvířata. Jako příklad uvedu, kdy 

při posouzení 0.1 se zaobíral barvy chlupů mezi prsty zadních končetin, jestli je šedá nebo už je spíše 

do běla a raději rovnou strhl body. Šampion s 96 b. se po právu stal 1.0 př. Hoškové, který si titul 

zasloužil svou kvalitou srsti. Rovněž př. Hošková obdržela titul mistr za kolekci 378 b. , kdy stejně 

kvalitní zvířata předvedl i př. Krof za kolekci 378 b., získal čestnou cenu.  

 

BO černý 

Králíků tohoto zbarvení bylo letos vystaveno pouze 11 kusů a z toho 1 nedodaný. Ale zato u těchto 

byla vidět jejich kvalita, kromě šampiona, který by si zasloužil větší obodování. Šampionku s 95,5 b. 

získal př. Vrána  a šampiona př. Souček za 94 b. Bo černí byli opětovně bití na výskyt bílých chloupků. 

 

BO žlutí 

Vystavené pouze 4 kusy, 1 nedodaný. Králíci vyrovnaní, s ohodnocením 94 bodů. Vystavil pouze 

jeden vystavoval př. Suchánek, kdy obdržel cestnou cenu za nadějnou líbivou samici. 



 

BO modrý 

Modré jak je zvykem také vystavil pouze 1 vystavovatel př. Souček a to 10 kusů 1 nedodaný. Modří 

co do typu neměli chyb, ale srst nebyla hotová proto bylo bodování nižší kromě jedné 0.1, která 

získala 95 b. a čestnou cenu.    

 

BO činčilový 

Druhé nejpočetnější zbarvení BO na výstavě. Celkem vystaveno 42 ks. Bohužel králíci byli biti 

opětovně při posouzení, které provedl př. Pawlas a žádný z králíků nedosáhl na výše než 94,5 bodu, 

kdy toto hodnocení získalo celkem 10 králíků.  Byl zde vidět velký posun vpřed, zvířata začínají být 

výborná v typu a hmotnosti jenom musíme dále dávat pozor na srst a mezibarvu. Rovněž se vyskytlo 

pár výlukových jedinců s býlími drápy.  Mistra získal př. Novotný za kolekci 376 body, rovněž 

šampionku s 94,5 body. Šampiona získal př. Kratochvíl za 1.0 94,5 body. 

 

BOA 

Po roce vystaveno pěkných 20 kusů. Zvířata byla vyrovnaná a líbivá. Tomu odpovídalo i hodnocení 

nejčastěji 94,5 bodu až 95, kdy posouzení provedl př. Andrš. Mistra obdržel př. Suchánek za kolekci 

381 b. a dále získal šampiona 95,5 a šampionku 96 b. Pěkná zvířata vystavil také př. Vartýř a př. 

Lukš. Celou naší premiéru jsme zvládli na výbornou, naše zvířata převážně  převyšovala nad 
vystavenými zvířaty mimo speciálku a doufám, že v roce 2020 to bude ještě lepší a to z důvodu 
abychom do roku 2021 připravili ještě lepší králíky a poté je vystavili na Evropské výstavě 
v Rakousku. 
 

 
Zpracoval jednatel př. Vrána  

 
 



Výstavy – Malé zamyšlení 

 

Rozhled na naše a zahraniční výstavy a kvalita vystavených zvířat. 

Od roku 2016 jezdím na zahraniční výstavy a to zejména do Německa. Proč, do Německa? Němci 

mají hodně kvalitní, ne-li nejlepší chovy Belgických obrů. Z tohoto důvodu mi dovolte malé 

porovnání těchto a našich výstav. Na celoněmecké klubové výstavy se poslední roky mohou přihlásit 

i mimo němečtí vystavovatelé, někteří toho rádi využívají, aby mohli porovnat kvalitu svého chovu 

a top německými chovateli. Z mého pohledu je to velice dobré srovnání. Pořád jsou někteří chovatelé 

v Německu pro zbytek Evropy, (až na výjimky) nedostižně před ostatními. Je sice pravda, že za 

poslední roky se z Německa odvezlo od okolních států značné množství kvalitních chovných zvířat a 

tím se v těchto zemích výrazně zvýšila kvalita chovu po těchto importech. Příklad je Slovensko, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko, atd. To je taky jeden z důvodů proč již na našich klubových výstavách 

nejsou kupující z Polska, Slovenska apod. Mají doma již kvalitnější chovy, než nabízí čeští chovatelé. 

Ale vraťme se k německým výstavám, i tam se poslední dva roky menší zájem kupujících ze 

zahraničí. Zahraniční chovatelé, čím dál více navštěvují německé chovatele u nich doma a přímo u 

nich si kupují kvalitní zvířata. Tento trend, kdy ubývá kupujících na výstavách je i v okolních státech. 

Něco ke kvalitě německého Belgického obra. Top němečtí chovatelé jsou pro nás nedostižní hlavně 

v srsti a to jak v barvě, mezibarvě a hustotě. Další velký rozdíl je připravenost výstavních zvířat na 

posuzování. Velká část zvířat je v krásných postojích, ne vystrašená a ležící. Tímto se taky získává 

dobré hodnocení. O čistotě a hygieně chovných zvířat nemusím snad ani hovořit, zvířata vzorně 

vyčesaná a připravená. 

V loňském roce se celoněmecké výstavy BO v listopadu ve Fliedenu zúčastnili také čtyři chovatelé 

z našeho klubu BO. Za divoké BO Z. Krátký a já. Za činčilové BO, L. Kratochvíl a J. Novotný. Přítel 

Z. Krátký dostal za kolekci 380 bodů a v ní za jednu samici 96,5 bodů. Já měl tři kolekce (z důvodu 

prodej) a to 383,5 a 382,5 bodů za kolekce a za vystavené samce 3x 96,5 bodů, u samic od 95 – 96,5 

bodů. Přítel J. Novotný a L. Kratochvíl v průměru 94 – 95 bodů. 

Je dobře, že celoněmecké klubové výstavy jsou zároveň mezinárodní, porovnává se kvalita zvířat 

v jednotlivých zemích, a ne jen na evropských výstavách. 

Po novém vzorníku německého BO, zavedeném během roku 2018, se snížilo znatelně bodové 

hodnocení. Posuzovatelé daleko méně dávají vysoké hodnocení vystavených zvířat. Zvětšil se, rámec 

a váha vystavených BO. 

Z důvodu výše uváděných se nemůžeme divit, že na poslední klubové výstavě v Kolíně jsme si mohli 

vystavená zvířata prodávat jen mezi sebou. Na celostátní v Lysé se díky velikosti výstavy a množství 

návštěvníků, zvířata prodávají. 

Pokud chceme, zlepšit konkurence schopnost našeho chovu BO je nutné dovézt kvalitní zvířata ze 

zahraničí. Mnozí s tímto možná nebudou souhlasit, ale prodejnost a tím zájem o BO z našich chovů 

je ze strany zahraničních chovatelů minimální. Je to jen na nás. Také ceny šly s kvalitou dolů. 

V Německu, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku je normální prodat kvalitního BO za 150 a 

více EUR. Protože většina prodaných BO u nás na výstavách končí na křížení v užitkových chovech, 

je zájem kupujících o laciné BO a tím hůře bodované. Dobré ceny BO z předchozích let již jsou 

dalekou minulostí. Pokud, někdo doveze kvalitní BO ze zahraničí a dá 150 a více EUR Vám rozhodně 

neprodá mladé za lacino, navíc když jsou kvalitní. 

Protože jsem také člen německého klubu BO, mám už mezi německými chovateli dost přátel a mohla 

by být možnost domluvit kvalitní chovné BO, ale je nutné, aby si chovatel přijel vybrat BO sám, já 

nebudu případným zájemcům BO dovážet, každý si musí vybrat sám. 

Tímto přeji všem členům, nečlenům klubu BO ať se jim daří chov, mají jen radost z chovu a hodně 

kvalitních mladých BO. 

S pozdravem Jiří Pacovský 

 

 



Zpracoval př. Pacovský 

 

Speciálka Slovenského klubu BO a BOA Žilina 2019 

 

 

 

Belgický obr divoký 

Šampion:    Jozef Dinka     97,5 b 

Šampionka:    Jozef Marko     97,0 b 

Vítězná kolekce:   Jozef Marko     388,0 b 

 

Belgický obr modrý 

Šampion:    Igor Gergel     96,0 b 

Šampionka:    Peter Mrázik    96,5 b 

Vítězná kolekce:   Peter Šimek     383,0 b 

 

 

Belgický obr žlutý 

Šampion:    Jozef Šulek     96,5 b 

Šampionka:    Jozef Šulek     96,5 b 

Vítězná kolekce:   Jozef Šulek     384,0 b 

 

 

Belgický obr albín 

Šampion:    Pavel Onduško    96,5 b 

Šampionka:    Ján Labun     97,0 b 

Vítězná kolekce:   Miroslav Hrabovský   384,0 b 

Belgický obr železitý 

Šampion:    Ladislav Liščák    97,5 b 

Šampionka:    Marián Benedikovič   97,0 b 

Vítězná kolekce:   Marián Benedikovič   384,5 b 

 

 

 

Belgický obr černý 

Šampion:    Slavomír Salaga    96,5 b 

Šampionka:    Miroslav Hrabovský   96,5 b 

Vítězná kolekce:   Jozsef Karoly    382,5 b 

 

 

Belgický obr činčilový 

Šampion:    Jozef Marko     96,5 b 

Šampionka:    Slavomír Salaga    96,5 b 

Vítězná kolekce:   Jozef Marko     384,0 b 

Zpracoval př. Vrána 

 

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.  

 

Regitrace králíků klubu BO k 30.10.2019 

 

 

1 Beránek Pavel 0 17 Pacovský Jiří 0 

2 Cihlář Josef 24 18 Patras Jiří 0 

3 Čech Vítězslav 10 19 Pospíchal Bohumil 24 

4 Červenka Jaroslav 0 20 Prchal Vladimír 0 

5 Hošková Lenka 40 21 Souček Ondřej 85 

6 Janoušek František 13 22 Straka Markéta 3 

7 Kratochvíl Luboš 50 23 Straka Miloslav 0 

8 Krátký Zdeněk 23 24 Suchánek Jan 33 

9 Krof Roman 62 25 Šafranko Jiří 20 

10 Lukš Martin 16 26 Šilhánek Jaromír 14 

11 Marian Karel 14 27 Vartýř Josef 8 

12 Menčík Bohumil 10 28 Vrána Jiří 

13 Neubauer Miloslav 21 29 Vránová Pavla 44 

14 Nosál Karel 6 30 Yonash Michal 22 

15 Novák Michal 0 31 Žížala Josef 0 

16 Novotný Jan 66 32   

 

 

Registrace klubu 2015-2016-2017-2018-2019 

 

 

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 208 160 87 19 32 18 5 40 

2019 192 108 67 34 142 12 8 57 

 

Registrace za uplynulé období 

 

 

ROK 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

BO 608 529 544 573 590 558 687 636 630 

BOA 57 40 75 109 125 103 113 102 141 

celkem 665 569 619 682 715 661 800 738 771 

 

 

 



Členové s nejvíce registrovanými králíky 

 

                    

     BO                                                      BOA 

1. Souček Ondřej 85 1. Suchánek Jan 33 

2. Novotný Jan 66 2. Lukš Martin 16 

3. Krof Roman 62 3. Vartýř Josef 8 

4. Kratochvíl Luboš 50    

5. Vrána, Vránová 44    

6. Hošková Lenka 40    

7. Suchánek Jan 33    

8. Pospíchal Bohumil 24    

8. Cihlář Josef 24    

10. Krátký Jan 23    

 

 

 

Schválené regenerační křížení: 

 

Novotný Jan 

Souček Ondřej 

Vránová Pavla 

 

Adresa registrátora pro zasílání regenerační křížení:  

 

Jahoda Jiří 
Bohdalov 319 

592 13 

mobil: 602 588 575 

 

 

 

Zpracoval Zdeněk Krátký – registrátor klubu 

 

 

Zpráva pokladníka klubu Bo – př. Marian 

 

 

Převod z roku 2018: 9.221,-Kč     příjmy výdaje 

 

 

 

Zbylo z putovního poháru V. Jíchy    6533,-Kč 

Prodej zvířat 2018 ( Janoušek vrátil)    4710,-Kč 

Klecné od nečlenů       260,-Kč 

Dálniční známka Slovensko       260,-Kč 

Dotace Klub       2631,-Kč 

Sponzorský dar       5000,-Kč 



ČSCH Vilhelm – registrace       941,-Kč 

Sponzorský dar       2000,-Kč 

Poháry, zpravodaj, web, poštovné, – Vrána     12545,-Kč 

Příspěvky od členů      8817,-Kč 

Registrace Šilhánek      442,-Kč 

Příspěvek ČSCH za výstavy     2094,-Kč 

 

 

Celkový zůstatek k 30.12.2019 činí 27.962,-Kč  

   

Zpracoval pokladník klubu př. Marian 

Soutěž o nejlepšího chovatele klubu BO za rok 2019 

 

1  Suchánek Jan 648,0 bodů 

2 Pacovský Jiří 633,5 bodů 

3 Novotný Jan 601,0 bodů 

3 Krof Roman 601,0 bodů 

5 Souček Ondřej 590,0 bodů 

6 Šafranko Jiří 586,5 bodů 

7 Kratochvíl Luboš 580,5 bodů 

8 Lukš Martin 571,5 bodů 

9 Yonash Michal 564,5 bodů 

10 Čech Vítězslav  585,0 bodů 

 

Nejlepší chovatel př. Jan Suchánek 

 

 

 



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, dále srst a hmotnost. 

 

 

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, který 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. 

 

 

 

 

 


