
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 1 100 Kč 900 Kč 700 Kč 

 92 - 94 700 Kč 500 Kč 400 Kč 

 89 - 91 300 Kč 200 Kč 150 Kč 

 86 - 88 200 Kč 150 Kč 100 Kč 

 83 - 86 150 Kč 100 Kč 80 Kč 

 82 a méně včetně výluky 75 Kč 75 Kč 75 Kč 

 NEOCENĚN 200 Kč 200 Kč 200 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 


