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Když mě 30. listopadu 2019 dele-
gáti valné hromady zvolili předsedou 
Ústředního výkonného výboru ČSCH, 
ujal jsem se funkce s mnoha předse-
vzetími a jasně stanovenými priorita-
mi. Naprosto zřetelně jsem si přitom 
uvědomoval, že cesta, kterou jsem 
nastoupil, nebude jednoduchá. Nic-
méně byla to výzva. Měl jsem a stá-
le mám mnohé příznivce, ale i ty, kteří 

s mými názory nesouhlasí. Přesto by mne ani v duchu nena-
padlo, že budu, stejně jako celá naše země a de facto celý 
svět, čelit problému daleko většímu, než jsou četná svazová 
úskalí. Nebezpečný vir, nepříznivá nákazová situace, nouzo-
vý stav a skon mnoha významných chovatelů změnily dění 
v našem svazu. Následující řádky nejsou výstupní zprávou či 
podrobnou sumarizací výsledků hospodaření, spíše zamyšle-
ním nad uplynulými měsíci. 

Co se z mého pohledu ve svazu podařilo a v čem jsou 
značné rezervy? Velký důraz jsem vždy kladl na propagaci 
Českého svazu chovatelů. Náš svaz má úctyhodnou tradici, je 
to dobrá značka, ale ne všichni to vědí. Je potřeba se více zvi-
ditelnit. Podařilo se nám vyjednat spolupráci s ministerstvem 
zemědělství, které projekt zaštítilo a finančně podpořilo, 
a Českou televizí, jež začala v minulém roce natáčet populár-
ně naučný seriál „Co Čech, to chovatel“, v němž se představili 
chovatelé několika druhů zvířat. Podle sledovanosti a ohlasů 
tento pořad diváky zaujal, a proto připravujeme natáčení dal-
ších dílů. Pro propagaci má zvolený způsob mediálního zvý-
raznění a společenského povědomí velký význam.

Momentálně chystáme pro tisk také propagační leták za-
cílený na budoucí chovatele drůbeže. Zákaz klecového 
chovu drůbeže nejpozději do roku 2027 výhledově pove-
de ke zdražení konzumních vajec. Technologie chovu na 
hluboké podestýlce a ve volných výbězích je totiž finanč-
ně náročnější. Předpokladem je, že dojde k oživení zájmu 
o drobnochov drůbeže a vlastní produkci vajec. A tady má 
náš svaz velkou šanci nabídnout zájemcům slepice pestré 
škály plemen, které na rozdíl od hybridních slepic vykazují 
snášku více let. K drůbeži se momentálně upíná značná po-
zornost státních orgánů. Především národní plemena drů-
beže jsou v kurzu a v zájmu našeho svazu je věnovat jim 
patřičnou péči. Trend hájit původní národní plemena je evi-
dentní v celé Evropě. 

Pomyslnou vitrínou svazu jsou i výstavy, především ty ce-
lostátní. Loňskou Celostátní výstavu mláďat v Přerově se po-
dařilo v polovině září zrealizovat. Byla velmi zdařilá, ale sa-
mozřejmě již poznamenaná nákazovou situací. Celostátní 
výstava drobného zvířectva CHOVATEL se v důsledku epi-
demické situace konat nemohla. Nejprve jsme doufali v její 
přesun na leden 2021, ale ani to nebylo možné. Samostat-
nou otázkou je i její financování, které je mnohdy velmi špat-
ně prezentováno. Od několika chovatelů jsem zaslechl názor, 
jak je možné, že CV končí v „červených číslech“. Ona to není 
tak úplně pravda. Ministerstvo zemědělství poskytuje přímo 
vázané prostředky na celostátní výstavu, které do příjmů z vý-
stavy doposud nebyly započítávány. V roce 2020 jsme mu-
seli naopak vrátit poskytovateli 574 184,00 Kč z důvodu je-
jího nekonání. Rezervy máme i v pestrosti výstavy pro běžné 
návštěvníky, zde ale musíme sami zauvažovat, co je pro nás 
přínosem. Zda ohromující počet vystavených zvířat mnohdy 
v neodpovídající kvalitě, nebo pestrost a různorodost, dopro-
vázená aranží selských dvorků, exotických zákoutí a netradič-
ních chovů sdružených v našem svazu? Sám nevím, čemu 
bych dal přednost! Možná kombinaci obojího?  

Český svaz chovatelů – hlavní spolek – vlastní několik ne-
movitostí. Vždy jsem měl výhrady ke způsobu, jakým je o ně 
pečováno. Každá nemovitost vyžaduje údržbu a průběžné 
zvelebování. Po mnohaleté zanedbané péči ale nebylo re-
álné začít najednou s opravami a rekonstrukcí všech nemo-
vitostí. Nejednotný je ve svazu i názor na to, kdo osobně se 
má o nemovitosti starat. Před více než deseti lety byla v se-
kretariátu pracovní pozice referent pro nemovitosti a legis-
lativu. Tato pracovní pozice byla zrušena. Nemovitosti byly 

v posledních letech zpravidla v gesci vedoucího pracoviš-
tě – i k tomuto způsobu byly z řad členské základny výhra-
dy. V nedávné době byl péčí o nemovitosti pověřený člen 
Ústředního výkonného výboru ČSCH, ani to se však neo-
svědčilo. Osobně jsem všechny nemovitosti navštívil a mohu 
pouze konstatovat, že dohnat několik desítek let trvající ab-
senci správy našich nemovitostí nebude jednoduché, ale vý-
sledek by měl přinést pomyslné zlaté vejce našemu svazu. 

V současnosti realizuje likvidátor prodej jedné nemovitosti 
v Karviné-Darkově, která hlavnímu spolku připadla po likvi-
daci zaniklé základní organizace. Svaz jedná o odkoupení 
podílu od jedné ze spolumajitelek v nemovitosti v Havlíč-
kově Brodě. Dlouhodobě řešíme nemovitost v Roudnici nad  
Labem, jež byla zrekonstruována, ale nevhodný výběr nájem-
níků nemovitost opět znehodnocuje. Nyní řešíme vystěhování 
nepřizpůsobivých nájemníků soudní cestou. Po vystěhování 
bude následovat oprava fasády a uvažujeme o vrácení výlo-
hy ke komerčnímu využití prodejny a pronájem obou bytů  
v 1. NP. Následovat by měla oprava nemovitosti v Kolíně. 
Zde musíme rovněž vystěhovat nájemníky, kteří mají váza-
ný nájem na sociální dávky a již neplní své závazky. Ná-
sledně provedeme opravu fasády, střechy a generální opravu 
komerčního prostoru. Ze čtyř miliónů korun, které plánuje-
me letos investovat do oprav a rekonstrukcí, největší částku  
využijeme na opravu nemovitosti v Brně - Plotní ulici, kterou 
přestavíme na malometrážních šest bytů a zřízení dvou ko-
merčních prostorů v přízemí této nemovitosti. To vše je do-
sud ve fázi příprav, které musejí být projednány ÚVV ČSCH. 
Nemovitost v Lidické ulici bude vyžadovat složitější řešení, 
které nebudeme schopni financovat z vlastních zdrojů. Plá-
nujeme zde přistavět dvě patra z uliční strany a opravit stá-
vající pavlač v dvorním traktu, z čehož vznikne 12–16 malo- 
metrážních bytů a komerční prostory v přízemí domu. Ne-
movitost ve Střelicích bude využita novým nájemcem k vý-
robě směsí pro chov papoušků a v budoucnu pro zřízení 
vlastního meziskladu na prodej krmiv a potřeb pro drobno-
chovatele, který připravujeme formou e-shopu, ale k tomuto 
projektu vede ještě dlouhá cesta, proto se k němu vrátím až 
v příští shrnující zprávě. Dále plánujeme přestavbu velké za-
sedací místnosti v budově sekretariátu v Praze na kongreso-
vou místnost vybavenou náležitou technikou, na což se po-
koušíme získat dotační zdroje.

Další prioritou, kterou jsem zdůrazňoval, byla dotační po-
litika. Navzdory tomu, že státní úřady výrazně omezovaly 
prostředky věnované na nestátní neziskové organizace, se 
nám podařilo v minulém roce vyjednat dotaci na projekty 
roku 2021 ve výši 2 529 715,00 Kč. Dále se podařilo zajis-
tit nový grant pro Kontrolní stanici užitkových vlastností čis-
tokrevných plemen drůbeže. Je podán grant na ministerstvu 
školství, který prošel úspěšně první kontrolou. Během několi-
ka let se však svaz bude muset připravit na to, že stát přestane 
poskytovat prostředky spolkům. Trend je evidentní již dnes, 
výhledově musíme být finančně soběstační. 

Abych to vše zrekapituloval – propagace se dle mne daří, 
nakládání s nemovitostmi má značné rezervy, které musíme 
dohnat v co nejkratší době. Dotace se dosud daří zajišťovat, 
otázka je, na jak dlouho. Abych se ale vrátil k nadpisu člán-
ku – rok s novým nebezpečným typem koronaviru značně 
omezil i činnost svazu – výstavní, schůzovní a společenskou 
činnost. Výrazně jsme omezili počet zaměstnanců sekreta-
riátu. Rád bych docílil profesionálního kolektivu, to ovšem 
také předpokládá kontinuální personální politiku a náležitou 
práci se zaměstnanci. 

 Závěrem několik postřehů. Svaz samozřejmě není firma 
a nelze v něm jako ve firmě postupovat. Na rozdíl od firmy 
se zde usnesení a výstupy z jednání bohužel rodí často vel-
mi ztěžka. Takže možná tou nejtěžší věcí, se kterou jsem se 
musel ve funkci předsedy sžít, je nesnadná komunikace. Ne-
mohou mít všichni stejné názory, to je pochopitelné, ale měli 
by mít chuť svaz posunout kupředu, chuť přinést kompro-
mis. Kritika, diskuse, výměny názorů, to vše je potřeba. Ale 
všechno to by mělo směřovat k tomu, aby se svaz rozvíjel.  
O to se budu i nadále snažit. S úctou 

Ondřej MatOuš, Váš předseda
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