
Historie klubu chovatelů králíků stříbřitých malých 
 

 Klub chovatelů králíků stříbřitých malých byl založen v únoru r. 1947 v Brně 

Jundrově. Na jejím založení se podílel předseda sboru posuzovatelů Moravské Župy, 

Vladimír Hudec. Ve spolcích v jeho okolí bylo hodně chovatelů králíků stříbřitých 

malých (Řečkovice, Královo Pole, Židenice, Maloměřice, Soběšice a další). Př. Hudec 

sezval členy spolků a došlo k založení klubu. Při školeních posuzovatelů se postaral o 

zdokonalování znalostí o králících stříbřitých malých, byl garantem na národních 

výstavách v Brně, velkým propagátorem tohoto plemene. Jeho zásluhou je dodnes 

nejvíce chovatelů na Moravě. 

 

 Na ustavující schůzi klubu byl zvolen výbor ve složení: 

 

Předseda  Ferdinand Vymětal, Brno 

Místopředseda  Miroslav Kolek, Žďár n.S. 

Jednatel Jan Grumm, Brno ( od r. 1961 do r. 1978 Oldřich Šmerda, 

dále ing. Robert Hanzl. Pro nečinnost klubu byl odvolán a 

nastoupil Bohumír Vodička) 

Pokladník  Karel Školař, Brno(od r. 1976 př. Sekal, dále Ant. Chronc z 

Tišnova) 

Registrátor  Ladislav Štreit, Brno (od r. 1958 Oldřich Jakeš do r. 1989) 

 

Přítomní zakládající členové: Vladimír Hudec z Řečkovic, Antonín a Oldřich Jakešové, 

Vojtěch Miller, Jan Čechovič  z Židenic, Ambrož Štěrba ze Silůvek, Jaroslav Vyhlídka 

z Maloměřic, Ferdinand Vymětal, Karel Školař, ing. Karel Mikolášek, Ladislav Štreit, 

František Kameník, Jan Grumm, všichni z Brna. 

 

Další členové od založení klubu: Alois Antony z Boletic, Bohumil Dvořák z Mladé 

Boleslavi, Jan Basovníček z Brna, Karel Hudec z Brna, Josef Maar a Štefan Jurčo 

z Bratislavy, Antonín Peřina z Králova Pole, Ladislav Smrček z Židenic, Josef 

Havránek z Budkovic. 

 

 Klub vypracoval vzorník králíků stříbřitých malých s ideální váhou 2,50 – 

3,0kg a požádal o přejmenování králíka šedého na králíka stříbřitého černého (Sč). 

Přítel O. Šmerda v r. 1956 odchoval králíka stříbřitého hnědého, nyní stříbřitý 

havanovitý (Shav). 

 

 Doklady o založení klubu a další činnosti se nedochovaly. Informace jsou 

čerpány z dopisů pamětníků. Zápisy z výročních schůzí a členské seznamy nemají data 

vypracování. S jistotou víme, že v r. 1969 měl klub 47 členů. 

Výstavy dle dochovaných podkladů:  

1. Expozice klubu se uspořádala na výstavě ve Slavoníně u Olomouce v r. 1953 

2. Expozice v Hlinsku v Č. se konala v r. 1971. Vystaveno 81 králíků stř. malých 

a to 14 Sč, 56 Sž a 11 Sm. 



3. Speciální výstava klubu se uskutečnila v r. 1973 v Řečkovicích, kde 15 členů 

klubu vystavilo 58 králíků. 

4. Expozice klubu v r. 1979 byla na výstavě v Chotěboři, kde bylo vystaveno 71 

králíků stř. malých. 

 

Po smrti jednatele Oldřicha Šmerdy došlo ke stagnaci činnosti. Obrat nastal v r. 

1985, kdy byl předsedou zvolen Robert Kočár z Vedrovic. Ing. Zbyněk Kopřiva 

pracoval ve funkci vzdělavatele v různých funkcích již od r. 1972. Důležitou 

osobností klubu bylo zvolení Bohumíra Vodičky jednatelem. Jeho aktivita, 

zkušenosti z činnosti ZO v Hlinsku v Č., z funkcí v okresní organizaci, 

organizování národních výstav mláďat králíků se projevila v klubu příznivě. 

Staral se o získání dalších členů a to z celé republiky. Začal vydávat klubový časopis 

Zpravodaj, který ztmeloval kolektiv klubu a podněcoval ke spol. akcím. 

V tomto mezníkovém roce 1985 byla provedena 1. typizace králíků na spec. výstavě 

v Hlinsku. Typizováno 52 samců hodnocených 92 a více bodů. Toto byl základ na 

zavedení plemenné knihy. Od tohoto roku se konají spec. výstavy pravidelně, mimo r. 

1988 z důvodu výskytu moru králíků. Pokusně vyhlášena soutěž o nejlepšího 

chovatele. 

V roce 1986 se konala spec. výstava v Lošticích. Bylo vystaveno 169 králíků stř. 

malých, kteří byli hodnoceni 1x 95, 16x94, ale většina 91-93b..V chovech převažují Sž 

a Sč, kterých bylo vystaveno 99 a 45. Z ostatních barevných rázech to bylo pouze 

6Sdiv, 13Sm, 6Shav a žádný Ssv. Na této výstavě bylo typizováno 29 samců a poprvé i 

samic hodnocených nejméně 93b. Byly zpracovány podmínky pro soutěž o Mistra 

klubu o putovní pohár.1. ročník soutěže vyhrál př. Vodička před ing. Kopřivou a př. 

Grebeníčkem. K výsledkům dle stanovených výstav byla přiřazena aktivita člena (účast 

na schůzích, počet obeslaných výstav, funkce, registrace a další). V klubu bylo 54 

členů, kteří registrovali 961 králíků bez Shav a Ssv. Členové seznámeni s podmínkami 

liniové plemenitby, ZPK, EPK. Na NV v Brně bylo vystaveno 72 králíků stř. malých 

bez Shav a Ssv. I v tomto roce již z 6 ČC získali členové klubu 5 i přes kolísavou 

kvalitu zvířat.. 

V roce 1987 se konala spec. výstava ve Slavkově, kde bylo vystaveno 139 králíků. 

Typizace samců i samic oceněných 93 b.již na vzláštním lístku byla u 58 zvířat. Byl 

proveden 1. zápis do plemenné knihy a sice 4 samci Sž. Rozšiřují se expozice klubu při 

výstavách ZO. Krnov, Nový Bydžov, později se přidává Chodov, Pardubice. Soutěže 

chov. dovednosti mládeže se zúčastnil nejmladší člen Martin Turyna a získal 1. místo. 

Stejný úspěch měl i v r. 1988. 

V roce 1989 jsou vyhlášeny výsledky další soutěže Memoriál Old. Šmerdy dle 

výsledků stanovených výstav. K méně chovaným barevným rázům je připočítáván 1 

b.Putovní pohár získává ing. Kopřiva. Spec. výstava se konala ve Skutči, členové 

vystavili 138 ks z celkového počtu 214.Vystavovateli Shav a Ssv byli pouze nekluboví 

chovatelé. Typizováno 34 králíků 94b., ale v tomto počtu již bylo 9x ocenění 95b. 

Kromě 1x Sm to jsou stále jen Sč a Sž.  

V roce 1990 se konala spec. výstava v Praze, kde bylo přihlášeno 189 králíků. 

Typizováno bylo 43. Do ZPK dosud zapsáno 13 samců a 1 samice Sž a do EPK knihy 



3 samci Sž a sice př. Kopřivy, Vodičky a Špiky. Funkci registrátora přebírá Milan 

Kulík. Ministerstvo zemědělství zrušilo příděl krmiva. 

V letech 1991 – 1995 se spec. výstavy přesunuly do Plačic v prosincových termínech. 

V průměru bylo vystavováno 160 králíků. Byla prováděna typizace i členská schůze 

v jednodenní akci mimo r. 91, kdy se konala typizace jen při VS. Do typizace byli 

zařazeni Sž a Sč oceněni 95b. a ost. bar. rázy oceněné 94b. Ve výboru klubu nastala 

změna ve funkci předsedy, kterou přijímá dr. Jan Werner. Stoupá bodové hodnocení 

vystavených zvířat. Pro srovnání v r. 92 obdrželi členové klubu na NV v Brně 5 ČC, 

pouze na Ssv ne.V každé tříčlenné kolekci bylo alespoň 1x 95b.VS v Brně se 

zúčastňuje stále kolem 24 členů, přesto, že nejvíce členů je z Moravy.V r. 93 přebírá 

funkci pokladníka ing. Sedlařík. Kmenový chov má uznán př. Forejt, Kopřiva a Plíva 

na Sž, plemenný chov na Sž př. Dufek, Kulík, Kůra, Werner a Vodička na Sč  př. 

Acler. V r. 95 měl klub 66 členů, kteří registrovali 1 211 králíků a to už i 32 Shav a 29 

Ssv. 

 

V r. 1996 byla spec. výstava nahrazena účastí na NV v Brně. Nebyla provedena 

typizace. Umírá dlouholetý předseda Vladimír Hudec. V soutěži MOŠ jsou všechny 

bar. rázy hodnoceny stejně, bez přídavných bodů, pouze 1 b. je přidáván na čestnou 

cenu.Od r. 1994 se přidávalo 0,5 b. 

Řeší se nové stabilní místo pro konání spec. výstavy. Člen klubu, př. Marek nabízí 

krytou halu v Týništi, kde se od r. 1997 spec. výstava také uskutečňuje v listopadových 

termínech. Podstatná změna nastala pro klub v rozšíření účasti členů na 2-3dny. Při 

společném ubytování v místě je čas na večerní společné posezení a popovídání. Je 

snahou, aby spec. výstavu hodnotili pouze kluboví posuzovatelé. Na rychle vzrůstající 

kvalitě vystavených zvířat a počtu chovatelů méně chovaných barevných rázů má vliv i 

otevření hranic a zpřístupnění zahraničních výstav. V roce 97 se naposledy hodnotila 

soutěž o mistra klubu podle podmínek z r. 86. Putovní pohár za 3 vítězství získal p. 

Vodička a p. Jelínek. Pořadí vítězů od r. 1986: 4x př. Vodička, 2x ing. Kopřiva, dále 

opět p. Vodička, dr. Werner a 3x př. Jelínek. 

Od r. 1998 jsou vyhlášeni mistři klubu v každém barevném rázu pouze podle 

hodnocení zvířat, vítězná kolekce získává putovní pohár. 

Od r. 2001 klub nedostává dotaci na činnost. Na 1 výstavě v Týništi bylo vystaveno 

190 králíků, ale v r.2002 již 47 vystavovatelů předvedlo 346 králíků. Typizováno bylo 

46    ks hodnocených 95 a více bodů u všech bar. rázů.. V klubu bylo 107 členů, kteří 

registrovali 1773 králíků. Na CV výstavě v Lysé získali členové klubu 7 ČC, na 

NVMK v Lipníku, kde vystavili  klubováci 262 ks 11 ČC. Uskutečnilo se 7 expozic. 

VS schválila změnu vzorníku, dání přednost krémovému zbarvení bříška před bílým u 

Sž. 

Od r. 2003 zastává funkci předsedy Vl. Škvařil, funkci registrátora M. Turyna a funkci 

jednatele Miloslav Klimek. Ten je po roce nahrazen M. Turynovou. 

V r. 2005 se konala s počtem 31 členů poslední VS v Brně Plotní ul. po předchozím 

místě v Brně Mokré Hoře. Pro zvyšující se počet účastných členů se VS přesouvá do 

Ostrovačic, restaurace u Nedbálků. Zde bylo v r. 2006 44 členů a v roce dalším již 55 

členů.V roce 2005 se vyhovělo chovatelům bar. rázu Sč o střídání barevných rázů na 

počátku posuzování speciálky. 58 vystavovatelů vystavilo 450 králíků. Zavedena TOP 



soutěž o pořadí nejlepších jedinců. 107 členů registruje 2056 králíků. Dochází ke 

kontrole členské základny a odchodu neplatících členů. Na základě názorů členů 

stanoveny nové podmínky pro vstup do klubu, založené na aktivitě žadatele. Od tohoto 

roku není možné zasílat zvířata na výstavy jako spěšnina ČD. Na NVMK v Táboře 

vystavili členové 142 králíků z celkového počtu 213. Získali 3x MČR, 2x ŠČR a 9 ČC. 

Na NV v Lysé získali všechna přidělená ocenění a to 5ČC a 2 poháry i přes to, že 

vystavili 57 ks  z celkového počtu 124. Schválen KCH př. Záhrubskému a Jelínkovi na 

Sž. Uskutečněno 8 expozic. 

V roce 2007 již 71 vystavovatelů, z toho 11 nečlenů, přihlásilo 540 ks. ČC přidělena i 

za nejlepší kolekci neklubového vystavovatele. Typizováno 43 ks. Ing. Kopřiva 

předkládá nový typ. vzorec. Přidána pozice hmotnost, kde za ideální je považováno 

rozmezí 2,70-2,90. CVMK se konala v Hustopečích, kde z vystavených 238 králíků 

bylo jen 54 od nečlenů. Všechna ocenění získali členové klubu. (3xMČR, 1xŠČR a 

7xČC). Z CV v Lysé 

si odvezli členové ocenění 2x MČR, 1xŠČR a 3x ČC za 90 vystavených zvířat. NV na 

Slovensku se uskutečnila v Topolčiankách, kde bylo vystaveno 70 stř. malých. Naši 

členové získali 2 ČC a 2 tituly ŠSR. Uskutečněno 10 expozicí. Zrušeny K chovy. P 

chovy uznány pro Sž př. Záhrubskému, Jelínkovi, Špikovi a pro Sdiv  př. Zieglovi.  

V roce 2008 bylo na spec. výstavě vystaveno 567 králíků, což se přibližuje k horní 

hranici kapacity haly. 93 z vystavených  králíků bylo od nečlenů. Typizováno bylo 67 

zvířat oceněných nejméně 95 b., což svědčí o vysoké kvalitě v současné době 

chovaných zvířat. 1/3 vystavovatelů využívá elektr. cestu k zasílání přihlášek, katalog 

vydán včetně bodového hodnocení. Snižuje se počet chovaných Sž a přibývá nejvíce 

Sdiv a Ssv. Do klubu se hlásí stále noví členové. Na členské schůzi se sešlo již 58 členů 

klubu.  Stoupá počet prodaných zvířat, což souvisí se vzrůstající návštěvností a 

veřejností docenění akce. NVMK se uskutečnila V Březové u Sokolova, kde klubováci 

vystavili 96 zvířat ze 154 a získali 4x MČR a 2 ČC. Ostatní vystavovatelé nezískali 

žádné ocenění. Na CV v Praze 4 ČC, 1x MČR a 1x ŠČR Jen 1 ČC byla přidělena 

zahraničnímu vystavovateli. Uskutečněno 10 expozicí a to v Kobeřicích, Prosiměřicích, 

Velké Bíteši, Světlé Hoře, Nedělišti, Hroznové Lhotě, Pardubicích, Vrbně pod 

Pradědem, Benešově nad Ploučnicí a Přerově na kterých bylo vystaveno celkem 691 

králíků stříbřitých malých, což je pro chov králíků stříbřitých malých dobrá 

propagace.Spolu s králíky vystavenými na spec. výstavě a obou národních výstavách 

dosahuje počet 1.258 , což jsou 2/3 registrovaných zvířat. Soutěžím o mistry klubu 

v jedn. bar. rázech dán název. Členové zakoupili putovní poháry .Na tento rok připadlo 

60 výročí založení klubu. Důležitým krokem bylo sbírání historických podkladů o 

založení klubu, za což patří poděkování př. Vodičkovi a Šafaříkovi. Byly založeny 

internetové stránky klubu. Registrováno bylo 1.823 králíků. Liniovou plemenitbu mají 

pouze 2 členové, Sž př. Špika, Sm př. Škvařil. 

V roce 2009 má klub 106 členů, kteří chovají celkem 159 bar. rázů a sice Sč 28 

chovatelů, Sž 54 , Sdiv 24, Sm 22, Shav 16, Ssv 15. Kromě Sž, kterých se chová stále 

nejvíce, jsou ostatní barevné rázy dosti vyrovnané. Podle těchto historických podkladů 

bude letos speciální výstava 24 a to by mohlo být na katalogu uvedeno. 

Historická tabulka vítězů je součástí Zpravodaje. Velkým přínosem byla práce 

jednatele př.Vodičky z Hlinska. 



 Začal vydávat klubový časopis „ZPRAVODAJ“, který vzhledem 

k členské základně z celé republiky ztmeloval kolektiv klubu a 

podněcoval ke společným akcím. Zorganizoval uskutečnění 

Speciální výstavy v Hlinsku v Č.  Po několikaleté odmlce 

vystavoval na výstavě jen menší počet členů. Byla zde předvedena 

kvalitní zvířata. Přiděleny 3 ČC na jednotlivce 95 b. a 4 ČC na kol. 

295 a 294 b. 

Byla provedena 1. typizace  52 samců, kteří dosáhli více, než 

92b. (Sč 12 ks, Sž 34 ks, Sm 4 ks a Shav 2 ks). Na akce klubu 

doporučeno zvát klubové posuzovatele (př. Muller, Rec, Patka, 

Kvapil a ing. Kopřiva). Členové seznámeni s podmínkami zápisu do 

PK. Klub stř. malých je pozadu za dalšími kluby.  Od tohoto roku se 

konají speciální výstavy pravidelně. Registrováno 630 králíků, počet 

členů klubu 54. Pokusně vyhlášena soutěž o nejlepšího chovatele 

klubu. 

 

Rok 1986 – Speciální výstava klubu  Loštice, 26.-28.9. 
Vystaveno 169 králíků stř. malých.Vystaveni nebyli Ssv. Hodnocení 

91-94b. Typizováno 29 samců a také samic, hodnocených nejméně 

93 b. 54 členů registrovalo 961 králíků. Zavedena řádná členská 

evidence. Stanoveny podmínky pro soutěž o „Mistra klubu“. Do 

soutěže se člen přihlašoval sám vyplněním přihlášky s uvedením 

výsledků výstav. Součástí zhodnocení byla aktivita člena 

(typizování, registrace, účast na schůzích, propagace a další). Soutěž 

je dotována  putovním pohárem, který se po 3 vítězstvích stává 

majetkem vítěze. Aby soutěž hodnotila stabilní výkonnost chovatele, 

zahrnují se do ní 3 roky (vždy poslední) a z toho jsou vybrány 2 

nejlepší. Přihlášku na zkušební ročník vyplnilo 18 členů. Vítězem se 

stal. př. Vodička, 2. př. Kopřiva, 3. př. Grebeníček. K chov Sž: ing. 

Kopřiva. J. Kůra, B. Vodička. Členové vystavují na NV v Brně. 

Z vystavených 228 král. stř. malých bylo 72 členů. Z 12 vydaných 

ČC obdrželi 6. a na NVMK v Hlinsku, kde z vystavených 153 bylo 

také 72 od členů. 

 

V roce 1987  se konala výroční schůze v Brně Mokré Hoře. Ing. 

Kopřiva kladně hodnotil zlepšení plemenářské práce. 69 členů klubu 

registrovalo 1028 králíků. Uskutečněny 2 expozice klubu při ZO 

v Novém Bydžově a Krnově, obě s nižším bodovým hodnocením. 



Speciální výstava se uskutečnila ve Slavkově, vystaveno 139 král. 

stř. malých.Vzhledem ke kvalitě vystavených králíků byla typizace 

provedena u 58 samců a samic, oceněných nejméně 94b.  Zaveden 

zápis do zvlášního lístku s názvem typizační. Proveden 1. zápis do 

plemenné knihy a sice 4 samci Sž. Před registrační číslo je přiřazena 

linie 01 až 04 a platí i pro potomky.Tato spec. výstava byla označena 

jako 1., protože se neví, kolik výstav se v minulosti 

uskutečnilo.Členové se zúčastnili CV v Nitře, kde vítěznou kolekci 

vystavil ing. Kopřiva. NVMK se konala v Děčíně, kde členové 

vystavili pouze Sč a Sž 60ks. Při této výstavě proběhlo NKCHDM, 

kde nejmladší člen, Martin Turyna získal  za své znalosti 1. místo. 

 

Rok 1988 – z důvodu výskytu moru se spec. výstava 

nekonala.  73 členů klubu registrovalo 1093 králíků. Přibyla další 

expozice v Pardubicích – Svítkově. 

Výbor v r. 1988 

Předseda : Robert Kočár z Vedrovic 

Místopředseda : Josef Jelínek z Hostěradic 

Jednatel : Bohumír Vodička z Hlinska 

Pokladník : Antonín Chronc z Tišnova 

Plemenář : ing. Zbyněk Kopřiva z Šumné 

Registrátor : Oldřich Jakeš z Brna 

Rev. komise : Josef  Kuchařík, Dolní Kounice 

Členka výboru: Marie Turynová, Pardubice 

Rok 1989 – Speciální výstava se konala ve Skutči 9.-10.12. 

Vystaveno 138 králíků. 

Průmer hodnocení u Sč byl 93,2 a u Sž 92,7. Vystaveno 8 králíků 

s linií 01. Typizováno bylo 38 ks, z toho 5 Sč, 32 Sž a 1 Sm 

v hodnocení 9x 95, 27x 94 a 2x 93b.NVMK se konala v Hlinsku. 

Členové vystavili 153 ks, chyběl jen ráz Sdiv. NV byla v Nitře. 

Králíci stříbřití malí zde nebyli příliš chováni, bylo vystaveno jen 28 

Sž a 24 Sč.  78 členů registrovalo 660 králíků. Vyhlášena  další 

soutěž „Memoriál Oldřicha Šmerdy“ Jediným soutěžním kritériem 

je bodové hodnocení zvířat na předem určených výstavách. Nižší 

kvalita méně chovaných barevných rázů (Sdiv, Sm, Shav, Ssv) je 

vyrovnána přídavkem 1 bodu. Pohár je putovní. 

 

 



Rok 1990 – Speciální výstava se konala v Praze. Vystaveno 

189 králíků, typizováno 51 ks oceněných převážně 94b.70 členů 

registrovalo 1083 králíků. Funkci registrátora přebírá Milan Kulík, 

Svatoslav. NVMK se konala v Roudnici n. L. Přihlášeno 141 stř. 

malých, klub nemá zastoupení u Sdiv, hav. a sv. NV v Brně se 

nekonala. Ministerstvo zemědělství zrušilo přidělování krmiva ZO. 

 

Rok 1991 -  Speciální výstava 14.-15.12. v Plačicích. Typizace 

se nekonala. 

 Vystaveno 167 králíků. Na VS byly navrženy změny do nového 

vzorníku. Předsedou klubu byl zvolen dr. Jan Werner z Prostějova. 

Do PK dosud zapsáno 13 samců a 1 samice Sž, do EPK 3 samci Sž a 

sice př. Kopřivy, Vodičky a Špiky. NVMK se konala ve 

Znojmě.Celkem přihlášeno 153 ks.Členové klubu obdrželi 4 čestné 

ceny ze 7.Expozice v Pardubicích, Hlinsku a Chodově. 

 

Rok 1992 -  Speciální výstava 12.– 13.12 v Plačicích  
Vystaveno 170 králíků, typizováno 12 zvířat oceněných 95b a 2 

94b.., registrováno 1.092 ks.Přibývá expozice v Havlíčkově Brodě. 

 

Rok 1993 – Speciální výstava 18.-19.12. v Plačicích.  
Vystaveno 159 králíků. Pokladníkem zvolen ing. František Sedlařík 

z Kobeřic. Stále málo chovatelů Shav a Ssv. Z registrovaných 793 ks 

je pouze 7 hav. a 5 světlých. V tomto roce uznány chovy: K pro Sž 

př. Forejt, Kopřiva, Plíva, P chovy Sž př. Dufek, Kulík, Kůra, 

Werner, Vodička a Pchov Sč př. Acler. Typizování proběhlo podle 

nových pravidel, Sč a Sž od 95b. a ost. bar. rázy 94b. 

 

Rok 1994 – Speciální výstava 17.-18.12. v Plačicích. Vystaveno 

165 králíků, registrováno 1246 ks. Soutěž MOŠ změna podmínek, 

pro zlepšující se kvalitu méně chovaných barevných rázů je 

připočítáno pouze 0,5 b. 

 

Rok 1995 – Speciální výstava 16.-17.12. v Plačicích.  

Vystaveno 128 králíků, registrováno 1211 ks. 

 

Rok 1996 – se speciální výstava nekonala, byla nahrazena 

Celostátní výstavou v Brně. Registrováno 1487 králíků. 28. dubna 



zemřel ve věku 91 let zakládající člen klubu a dlouholetý předseda, 

Vladimír Hudec. Ing. Kopřiva mění podmínky Soutěže MOŠ. 

Všechny chované barevné rázy jsou bodově hodnocené stejně, pouze 

se přidává 1 bod na čestnou cenu. Vystaveno začíná být více Ssv. 

 

Od r. 1997 se dodnes koná spec. výstava 

 

Rok 1997 – Speciální výstava se konala poprvé v Týništi 

n.Orl.,  dne 15.11.  Vystaveno 190 králíků, registrováno 1790 ks, 84 

členů. Zrušeny původní podmínky pro soutěž o Mistra klubu, ve 

kterém byla součástí aktivita člena. Dále jsou Mistři klubu v jedn. 

bar. rázech vybírání jen na zákl. stanovených výstav podle výsledků, 

chovatel již nevyplňuje tiskopis. 

 

Rok 1998  - Speciálka Týniště n.O. 15.11., vystaveno 190 

králíků, 89 členů registrovalo 1850 králíků. 2.11. zemřel ve věku 86 

let zakládající člen klubu, Vojtěch Miller a 28.11. dlouholetý 

pokladník Antonín Chronc.  

 

Rok 1999 – Speciálka Týniště 6.11.  Vystaveno 218 králíků, 

registrováno 1644 ks. 

 

Rok 2000 – Speciálka Týniště 7.10.  Vystaveno 315 králíků, 

registrováno 1747 ks. 

 

Rok 2001 – Speciálka Týniště 17.11.  Vystaveno 322 králíků, 

registrováno 1655 ks. 

ÚV zrušil dotace pro kluby, jejichž členové nechovají národní 

plemena králíků. Na výstavách se zvyšuje počet Shav. Ing. Kopřiva 

opakované vyzývá k přihlášení zvířat na založení chovných linií, v tomto 

roce ani 1 zápis do EPK. 

 

Rok 2002 – Speciálka Týniště 16.11. 47členů vystavilo 346 

králíků, typizováno 46ks. 107 členů registrovalo 1773 ks. Od tohoto 

roku zvýšen nájem haly v Týništi o 100%. Řešeno zvýšením klecného a 

příplatkem členů na ubytování. NVMK se konala v Lipníku n. 

B.Vystaveno 262 ks, stoupá počet přihlášených méně chov. bar. rázů, 

Sm 28, Shav 12, Ssv 36. Na CV v Lysé vystaveno 147ks, 7 přidělených  



ČC bylo předáno členům klubu. Není zájem o vyšší chovy. Kchov Sž př. 

Jelínek, Pchov Sž př. Vodička, Pchov Ssv př. Ondráček. 

 

Rok 2003 – Speciálka Týniště  62 vystavovatelů přihlásilo 460 

králíků, typizováno 27 ks 95 a více b. Členové registrovali 1893 králíků. 

Na NVMK v Litovli členové vystavili 184ks. 

Výbor klubu 

Předseda :Vladimír Škvařil 

Jednatel : Miloslav Klimek 

Plemenář : ing. Zbyněk Kopřiva 

Pokladník : ing. Frant. Sedlařík 

Registrátor : Martin Turyna 

Předseda RK : Josef Kuchařík 

 

Rok 2004 – Speciálka Týniště  50 vystavovatelů přihlásilo 361 

králíků. 105 členů registrovalo  2019 ks. Ze zdrav. důvodů z klubu 

odchází Miloslav Klimek. Funkci jednatele a vydávání klubového 

časopisu přebírá Marie Turynová. V Praze se konala Evropská 

výstava, na které bylo vystaveno 297 král. stř. malých. Byl přidělen 

Vítězný pohár pro chovatele do Německa, 5x ŠE,  5x ME a 5x ČC . 

Na NVMK v Sedlčanech bylo předáno klubovákům ocenění MČR 

5x a ČC 8x. Uspořádáno 9 expozic.  

 

Rok 2005 – Speciálka v Týništi. 58 vystavovatelů přihlásilo 450 

králíků.Tento rok již nebylo možné zaslat králíky drahou a tak se 

potvrdila sounáležitost členů a vzájemná pomoc při dovozu a 

vrácení.Typizováno 49 ks. 107 členů registrovalo 2056 králíků. 

Dochází ke kontrole členské základny. Na výroční schůzi, která se 

konala naposledy v Brně, Tiskárně ČSCH, byly důkladně projednány 

představy členů klubu o podmínkách vstupu do klubu a povinnostech 

členů. Podle nich stanoveny pokyny pro příjem nových členů. Další 

změnou bylo schválení střídavého řazení barevných rázů v katalogu 

spec. výstavy. Na NVMK v Táboře vystavili členové 142 králíků 

z celk. počtu 213. Získali 3x MČR, 2x ŠČR a 9 ČC. Na NV v Lysé 

získali členové klubu všechna ocenění a to 5 ČC a 2 poháry. 

Vystavili 57 ks z celk. počtu 124. Bylo schváleno přidělení K – 

chovu př. Záhrubskému a Jelínkovi na Sž. Uskutečnilo se 8 expozic.  

 



Rok 2006  - Speciálka Týniště.  59 chovatelů přihlásilo 464 

králíků. Typizováno 45 králíků. 93 členů registrovalo 1755 ks. Účast 

na NVMK v Přerově. Z celkového počtu 249 král. stř. malých bylo 

167 členů klubu. Získali 6 ČC a 1x ŠČR.Na Evropské výstavě 

v Lipsku klubováci vystavili 28 ks a získali 2 ČC. Uskutečněno 10 

expozicí. Výroční schůze se přesouvá do Ostrovačic, restaurace U 

Nedbálků, protože kapacita místnosti v Brně Plotní ul. již 

vzrůstajícímu zájmu členů o činnost klubu nestačila. V těchto 

prostorách se již neuskutečňovala typizace dovezených zvířat. 

 

Rok 2007 – Speciálka Týniště.  71 vystavovatelů (z toho 11 

nečlenů) přihlásilo 540 ks. Typizováno 43 králíků.Ing. Kopřiva 

předkládá nový typizační vzorec. Přidána pozice hmotnost, kde na 

ideální stav označený velkým písmenem připadá rozmezí 2,70 – 

2,90kg. 97 členů registruje 1905 ks.CVMK Hustopeče. 

Z vystavených 238 králíků stř. malých bylo jen 54 nečlenů. Všechna 

ocenění obdrželi členové klubu (3x MČR, 1x ŠČR, 7x ČC). CV Lysá 

n.L.. Ze 140 král. stř. malých bylo 50 ks od nečlenů (klub 2x MČR, 

1x ŠČR, 3x ČC.NV na Slovensku v Topolčinkách. Celkem 

vystaveno 70 král. stř. malých. Naši členové získali 2 ČC a 2x ŠSR. 

Uskutečněno 10 expozicí klubu. Uznány P-chovy: Sž Záhrubský, 

Jelínek, Špika, Sdiv Ziegl. 

 

Rok 2008 – Speciálka Týniště 8.11.  69 vystavovatelů, z toho 15 

mimoklubových přihlašuje 567 zvířat.Typizováno 67 králíků 

hodnocených 95 a více b., což svědčí o vysoké kvalitě vystavených 

zvířat. Snižuje se počet Sž a přibývá ostatních bar. rázů, nejvíce Sdiv 

a Ssv.Do klubu se hlásí stále noví členové. Na členské schůzi se 

sešlo 58 členů, což je zatím největší počet. Je potěšitelné, že stoupá 

návštěvnost spec. výstavy a také prodej vystavených zvířat. Počet 

členů 101. V tomto roce založeny internetové stránky klubu  

www.stribritymaly.elist.cz  a začíná rozesílání klubového časopisu 

elektr. cestou, stejně jako i příjem přihlášek. Účast v NVMK 

Březová u Sokolova. Ze 154 králíků stř. malých patřilo 96 

klubovákům. Ti obdrželi všechny 4 přidělená ocenění MISTR ČR a 

2 čestné ceny. Na CV v Praze 4 čestné ceny, 1x MČR a 1x Šampion 

ČR. Ze 102 vystavených králíků stř. malých bylo 76 členů klubu. Jen 

1 ČC byla přidělena mimo klub.Uskutečněno 10 expozicí klubu. 

http://www.stribritymaly.elist.cz/


60. výročí založení klubu. Tohoto výročí bylo vzpomenuto na 

výroční schůzi. Sbíráním podkladů ze založení klubu se postaral p. 

Vodička a p. Šafařík, kteří také podali zprávu.  

 

 

 

 

 


