
VELIKOSTI NÁNOŽNÍCH KROUŽK Ů OKRASNÝCH A UŽITKOVÝCH HOLUB Ů  

Kroužek vel. č. 12 
 
Bernburský bublák 
Bucharský bublák 
Český bublák  
Drážďanský bublák 
Gentský voláč 
Maďarský obr 
Německý dvojvrkočatý bublák 
Německý jednovrkočatý bublák 
Pomořanský voláč 
Vogtlandský bělohlavý bublák 

Kroužek vel. č. 11 

Anglický výstavní 
Bavorský voláč 
Berlínský rousný rejdič 
Česká čejka rousná 
Česká lyska rousná 
Hanácký voláč 
Kolínský rejdič rousný 
Lahore 
Mondén 
Montaubánec 
Piešťanský obr 
Říman 
Saská čejka 
Saská kaňka 
Saský běloocasý 
Saský čápek 
Saský kněz 
Saský mnich 
Saský štítník 
Saský vlaštovák 
Saský voláč 
Sedlatý rousný voláč 
Staroholandský rejdič 
Staroněmecký barevnohlávek 
Šmalkaldský barevnohlávek 
 
Kroužek vel. č. 10 
 
Anglický voláč velký 
Benešovský holub 
Brivský černohlávek 
Exhibiční holub 
Florentin 
Francouzská bagdeta 
Gigant 
Indický pávík 
Jihoněmecký náprsenkový holub rousný 
King 
Košoa 



Ledňák rousný 
Maltéz 
Moravská bagdeta 
Orientální racek 
Serafin 
Severokavkazský postavový rejdič 
Štraser 
Texan 
Uzbecký rejdič 
Varšavský motýl 
Vídeňský slepičák 
 
Kroužek vel. č. 9 
 
Americký výstavní 
Anglický racek-sovička 
Česká bagdeta 
Dragoun 
Francouzský voláč 
Franská bagdeta 
Gierský holub 
Indián 
Kariér 
Karnó 
Koburský skřivan 
Královecký barevnohlávek rousný 
Kudrnáč 
Luzernský jednobarevný 
Luzernský zlatolímcový 
Mittelhäuser 
Modena 
Moravský morák 
Moravský pštros 
Německý výstavní  
Norimberská bagdeta 
Norimberský vlaštovák 
Ostravská bagdeta 
Perský roler 
Poštovní holub 
Rostovský postavový rejdič 
Rys 
Ryzí výstavní holub 
Slezský barevnohlávek 
Slovenský voláč 
Soultský chocholatý holub 
Stargardský rejdič rousný 
Staroněmecký voláč 
Španěl 
Štajnhajmská bagdeta 
Turbitin 
Volžský postavový rejdič 
Východopruský rejdič 
 
Kroužek vel. č. 8 
 
Africký (jednobarevný) racek 
Altenburský bublák 



Amsterodamský voláč 
Anglický voláč zakrslý 
Berlínský krátkozobý 
Bernský skřivan 
Česká čejka bezrousá 
Český holub 
Česká lyska bezrousá 
Český rejdič 
Český stavák 
Český voláč sivý 
Čínský rejdič 
Damascén 
Dánský rejdič 
Dánský stehlík 
Debrecínský roler 
Dolnobavorský voláč 
Durynská čejka 
Durynská kaňka 
Durynský běloocasý 
Durynský čápek 
Durynský mnich 
Durynský štítník 
Durynský vlaštovák 
Durynský voláč 
Elstr (voláč straka) 
Francký štítník 
Gumbinský bělohlávek rousný 
Hesenský voláč 
Jeptiška anglická 
Jihoněmecká kaňka 
Jihoněmecký barevnohlávek 
Jihoněmecký náprsenkový holub 
Krasnodarský středozobý rejdič 
Ledňák rousný 
Lilský voláč 
Marchenero 
Moravský bělohlávek 
Moravský voláč sedlatý 
Německý barevnoocasý racek 
Německý dlouhozobý rejdič 
Německý racek štítník 
Nikolajevský rejdič 
Norimberský skřivan 
Norvičský voláč 
Parukář 
Pávík 
Polský dlouhozobý rejdič 
Prácheňský káník 
Racek domino 
Racek turbit 
Řezenský rejdič 
Slezský voláč 
Staroholandský kapucín 
Staroholandský racek 
Starvický voláč 
Steler 
Swift egyptský 



Swift syrský 
Štajgr 
Vídeňský rejdič rousný 
Voorburský voláč 
  
Kroužek vel. č. 7 
 
Arabský bublák 
Berlínský dlouhozobý rejdič 
Birminghamský válivý rejdič 
Brněnský voláč 
Budapešťský krátkozobý rejdič 
Budapešťský vysokoletec 
Cášský racek 
Ceglédský krátkozobý rejdič 
Čínský holub 
Feleďházský rejdič 
Figurita 
Groninger Slenken 
Gumbinský bělohlávek bezrousý 
Hamburský racek 
Hýl 
Italský racek 
Jágerský vysokoletec 
Jeptiška 
Kolínský rejdič bezrousý 
Komárenský rejdič 
Košický rejdič 
Košický vysokoletec 
Královecký barevnohlávek bezrousý 
Ledňák bezrousý 
Lužický rejdič 
Modenka 
Mookee 
Moskevský černobílý rejdič 
Moskevský lentový rejdič 
Nizozemský vysokoletec 
Orientální roler 
Pražský krátkozobý rejdič 
Pražský středozobý rejdič 
Rakovnický kotrlák 
Rejdič straka 
Rumunský běloocasý rejdič 
Rumunský holokrký rejdič 
Rýnský kruhový tleskač 
Sedmihradský dvojvrkočatý rejdič 
Segedínský rejdič 
Short Faced 
Schöneberský rejdič 
Slovenský vysokoletec 
Solnocký rejdič 
Stargardský rejdič 
Staroněmecký racek 
Starorakouský rejdič 
Stralsundský rejdič 
Špaček 
Štětínský rejdič 



Taganrožský rejdič (čilik) 
Temešvárský rejdič 
Vídeňský běloštítný rejdič  
Vídeňský krátkozobý rejdič 
Vídeňský krátkozobý sedlatý rejdič 
Vídeňský rejdič 
Výstavní tipler 

* S odvoláním na bod 5 kapitoly 2., Směrnic pro posuzování holubů, odchylky od předepsaných velikostí 
kroužků lze tolerovat pouze v případě:  
 
a). větší kroužek než je předepsáno - nelze dospělému holubu s nohy stáhnout 
 
b). menší kroužek než je předepsáno - nesmí mít jeho přítomnost vliv na zdraví holuba  
 
c). poštovní holubi budou posuzováni na výstavách ČSCH i kroužkovaní oficiálním kroužkem FCI ( kroužky 
Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů) 
 
d). rozlišovací plastové kroužky- tyto kroužky nebudou při posuzování tolerovány, s výjimkou označení holubic 
při výstavě, kde to bude ve výstavních podmínkách (plemenné chovy) 
 

ORIENTAČNÍ CENY OKRASNÝCH A UŽITKOVÝCH HOLUBŮ 
 
I.Rozdělení plemen 
A] plemena nejvyšší chovatelské náročnosti (vyžadující speciální péči) 
Krátkozobí rejdiči, rackové, komárenský rejdič, velcí (dlouhonozí) voláči a hanácký voláč, vídeňský slepičák, 
maltéz, norimberská bagdeta, indián, kariér, parukář. 
 
B ) atraktivní plemena s požadavkem především na dokonalost tělesných tvarů a dalších optických znaků 
Rousná plemena ze skupiny holubů okrasných (barevných), ostatní plemena ze skupiny plemen holubů 
bradavičnatých, strukturových, slepičáků a holubů obrů, voláči – brněnský, zakrslý a balonový. 
 
C) běžná plemena voláčů, holubů užitkových a bezrousá plemena holubů polního  
typu 
Bezrousá plemena skupiny holubů okrasných (barevných), středozobí, dlouhozobí a postavoví rejdiči, střední 
voláči, plemena holubů skupiny užitkových. 
Kategorizace je provedena dle českých vzorníků. Plemena, která nejsou do sborníku českých vzorníků pojata, 
lze do této systematiky zařadit ve smyslu shora uvedené kategorizace. 
II. Ceny holubů  
Bodové hodnocení Kategorie  A B C 

   A B C 
95  a více  1100 Kč 900 Kč 700 Kč 
92-94 700 Kč 500 Kč400 Kč
89-91 300 Kč 200 Kč150 Kč
86-88 200 Kč 150 Kč100 Kč
83-86  150 Kč 100 Kč80 Kč 
82 a méně včetně výluky 75 Kč 75 Kč 75 Kč 
NEOCENĚN 200 Kč 200 Kč200 Kč

 
Orientační ceny se stanovují pro potřeby likvidace škod vzniklých na holubech .  Výši ručení za škody vzniklé na 
výstavách ČSCH deklaruje pořadatel výstavy ve výstavních podmínkách. Pro prodej mezi chovateli nejsou 
závazné. 
Kvalita holubů je odvislá od jejich posledního hodnocení. Vznikne-li škoda na holubu, který nebyl nikdy 
hodnocen (nebo nelze-li ocenění doložit platným oceňovacím lístkem), proplácí se zpravidla pouze paušální 



náhrada 200 Kč pro všechny kategorie. Totéž platí u holuba doloženého oceňovacím lístkem NEOCENĚN. 
 
Ceny holubů jsou stanoveny s ohledem na současné tuzemské relace (nelze je srovnávat s cenami holubů v 
zahraničí. 
 
Orientační ceny pro řízený odprodej holubů z PCH (centrálně řízená plemenitba- viz Směrnice pro uznávání PCH, 
ÚOK 2005) se stanoví tak, že ke shora uvedeným sazbám pod č. 1-3 se ve všech kategoriích připočtou 
následující paušální částky: 95 bodů a výše - 200  Kč, 92-94bodů -  150 Kč 89- 91 bodů - 100 Kč. 
Schváleno ÚOK chovatelů okrasných a užitkových holubů dne 29. června 2005. 
 

© HOLUBI - Ústřední odborná komise chovatelů okrasných a užitkových holubů 
  

 


