Voľné posudzovanie holubov

Podľa rozhodnutia (uznesenie č. 13.2.2013) ÚOHK RR SZCH s platnosťou od roku
2014 sa končí posudzovanie holubov podľa bodového systému na všetkých typoch výstav
SZCH a bude sa posudzovať voľným spôsobom – slovným.
Ako tomu rozumieť?
Doteraz číselné bodové hodnotenie bude vyjadrené slovne a to zodpovedá získaniu
počtu:
 predností (požadovaný, predpísaný stav),
 doporučení (ako boli doteraz uvedené malé chyby),
 chýb - nedostatkov (ako boli doteraz uvedené veľké chyby),
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Pre lepšie pochopenie som platný štandard Piešťanského obra rozpracoval na
jednotlivé pozície a zaradil do podskupín. Čísla na ľavej strane textu vyjadrujú poradie
dôležitosti znakov pri hodnotení (sú tri).
Uspokojivý, neuspokojivý a nehodnotený je na rozhodnutí posudzovateľa, či sú to
vyraďujúce chyby podľa stupňa dôležitosti a či je ešte možné zaradiť holuba do chovu alebo
nie. Napríklad: hmotnosť pod vyraďujúcou hodnotou je nehodnotený, ale tiger s bielymi
letkami môže byť posúdený ako uspokojivý – chovu schopný, ale nevhodný na vystavovanie.
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Poradie Pozícia

Chyby-nedost.

Vyraďujúce

1.0 900 g a viac

1.0 900 - 850 g

1.0 pod 850 g

0.1 800 g a viac

0.1 800 - 750 g

0.1 pod 750 g

1.0 850 g a viac

1.0 850 - 800 g

1.0 pod 800 g

0.1 750 g a viac

0.1 750 - 700 g

0.1 pod 700 g

Prednosti

Doporučenia

Staršie ako 1 rok:

1.

Hmotnosť

Mladé holuby:

 prsia široké,
 prsia dobre

 zlepšiť
osvalenie pŕs,

osvalené,
1.

 prsia úzke,
 prsia málo

 krivá hrudná
kosť,

osvalené,

Postava

 prsia dobre

 prsia plytké,

(trup)

klenuté

 krátka, alebo
dlhá postava,
 mierne krivá
hrudná kosť

 správny
1.

Postoj

 zlepšiť postoj,

postoj,

 vodorovný

 kolískový

postoj,

postoj,

 vzpriamený
postoj,
 správna línia
hlavy,

2.

 zlepšiť líniu
hlavy,

 šikmé čelo,
 úzke čelo,
 pretiahnuté

Hlava

čelo,
 hrubá hlava,
2.

Oči

 správna farba
očí,
 správna šírka,

3.

Zobák

dĺžka a farba,

 zlepšiť farbu

 lomené,

očí (žlté),

 perlové,

 zlepšiť farbu
zobáka

 zobák slabý
dlhý škvrnitý,

(bledší),
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Obočnica

 u modrých a

 zlepšiť farbu

čiernych

obočnice,

tmavošedá,
 u bielych,

 silnejšie
vyvinutá
obočnica,
 hrubá, zrnitá,
2

 tmavá

žltých,
červených

u bielych

načervenalá,

a červených,

 jemná úzka,
 veľmi dobrá,

 zlepšiť farbu

sýta s
3.

Farba

 farba
zahnedlá,

 farebné
škvrny,

 farba

príslušným

zamodralá,

leskom,

 farba bez
lesku,
 veľmi dobre

 zlepšiť farbu

 biela hlava,

a správne

ručných

letky

rozložená,

letiek,

a kormidlové

 zlepšiť farbu
3.

 u tigrov biele

perá,

kormid. pier,

Kresba

 u fŕkaných
biele kormid.
perá,
 zlepšiť všeob.
kresbu,
 primerane

 krídla, úzke,

dlhé, široké,
3.

Krídla

dlhé,
 krídla,

k telu dobre
pritiahnuté,

nezakrývajú

nesené na

chrbát

 krídla dlhé,
skrížené,
ovisnuté

chvoste,
 primerane
dlhý, nesený
3.

Chvost

v línii chrbta,

 zlepšiť dĺžku
chvosta,

 chvost
široký, úzky,
strieškovitý,
vyššie
nesený,
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Porovnanie starého a nového typu hodnotenia – oceňovacie lístky

Obr. č.1 – Nový typ oceňovacieho lístka

Obr. č.2 – Starý typ oceňovacieho lístka

Ing. Štefan Šušlík
poradca chovu KCHPO
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