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1 K
 oburský skřivan bezpruhý,
96 bodů, V. Vobecký
2 Parukář žlutý, MCH S. Kubišta,
97 bodů, pohár pro nejlepšího
MCH holubů
3 Texan, 96 bodů, J. Trnka
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Expozice holubů  část 1.
na celostátní výstavě Chovatel

Ve dnech 20. až 22. listopadu 2015,
tedy nedlouho po konání evropské
výstavy ve Francii, přivítalo lyské
výstaviště návštěvníky celostátní
výstavy drobných ušlechtilých zvířat.
V expozici holubů bylo k vidění
1747 představitelů současného stavu
šlechtění plemen rozšířených v České
republice. Jaké byly vrcholy výstavy,
ale i její stinné stránky, se pokusím
přiblížit v následující reportáži.

C

elkový počet zvířat, který překonal magickou hranici 6000, byl sice rekordní,
ale s počtem vystavených holubů nemůžeme být spokojeni. Zvláště, když na lednovou
výstavu Náš chovatel v Lysé nad Labem
bylo přihlášeno o téměř 600 holubů více. Holubi byli umístěni v nové
hale C ve velmi žádoucím umístění
do jedné řady a v kvalitních pozinkovaných klecích, které byly
ovšem v druhé polovině haly
menších rozměrů. Oproti běžným výstavám v zahraničí chyběla pod klecemi barevná folie, zástěna se nenacházela ani
v prostoru za klecemi a květinová či jiná výzdoba? Ta nebyla přítomna na celém výstavišti vůbec. Vrcholná akce našeho svazu tak působila šedivým dojmem a místo chovatelského
svátku evokovala spíše atmosféru měsíční krajiny. Přitom lyské výstaviště disponuje obrovskými nápady z hlediska výzdoby hal, o čemž
nás přesvědčují jiné tam pořádané výstavy, například Exotika.
Výstavu hodnotil tým zkušených posuzovatelů
pod vedením předsedy ÚOKCHH Pavla Wiedera

tzv. evropským způsobem. Soutěžilo se společně v jednotlivcích i čtyřčlenných kolekcích, které
byly přirozenou součástí meziokresní soutěže, kterou sponzorovala firma De Heus.
Celkový počet holubů ovlivnil i zastoupení v jednotlivých plemenech,
které bylo často jen jednou či dvěma kolekcemi. U plemen či barevných rázů nad 20 jedinců se uděloval titul Šampion ČR.
Z desítky římanů vynikal žlutý J. Novotného oc. 96 body
kvalitním zbarvením
a délkou postavy.
Montaubánec
(4) v bílém
zbarve-

ní se
objevil díky
ochotě J. Červeného, nejlepší
z kolekce získal
96 bodů. Vídeňští slepičáci černí
F. Kotrby (4) představovali lepší průměr
a putovala k nim ČC za
96 bodů. Vysokou úroveň si drží modří pruhoví
maltézové (8) J. Chramosty, kteří vynikají délkou krku a nohou. Udělena byla ČC a bodové

2015

hodnocení 1x 97, 2x 96 a 4x 95 bodů vypovídalo o kvalitě chovu. Za nevýraznými žlutě
plavými měsíčkovými pomořanskými voláči
(4) se objevili hanáčtí voláči (23), mezi
nimiž jednoznačně vynikali červení Františka Dorazila (ČC za 96 b.),
a to výškou nohou, stabilní volatostí i délkou rousů. Řada hanáckých
voláčů byla slabých postav, krátkých
rousů, k vidění byly i nepřesnosti kresby. Voláče sedlaté české
rousné (14) vystavili tři chovatelé z Čech, z hlediska mezinárodního spíše v průměrné
kvalitě. Modří kapratí v rámci AOC byli na nízkých nohách a nepřesvědčili. Šampionem ČR se stal modrý
z dílny V. Tichého. Nejlepšího žlutého dodal O. Vízek
(96 b.) Mezi parukáři (14) se
objevili andaluští, bílí, červení a žlutí, kde se nacházel žlutý
Sebastiana Kubišty, který pro svoji širokou a velkou paruku získal 97
bodů a pohár pro nejlepšího mladého chovatele výstavy Chovatel 2015. Kolekce pávíků
3
M. Starinské byla typickou ukázkou tzv. starého typu v kvalitě plemenných znaků, která je zcela
neslučitelná se současným
standardem pávíka. Mondéni (30) se v Lysé nad Labem
zabydleli. Kromě jednoho byli všichni prodejní, v kvalitě spíše průměrné, šampionem se stal modrý pruhový holub P. Sedláčka
za 97 b. Všech 16 košoa vystavil J. Červený, ty-
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4 P osuzovatelé holubů s ředitelem výstaviště
5 Hanácký voláč červený, 96 bodů,
F. Dorazil, ČC
6 Moravský pštros černý, 96 bodů,
Pavel Barták, pohár předsedy ÚV ČSCH
M. Kotyzy pro nejlepšího MP
pičtí byli někteří černí měsíčkoví a modří bělopruzí oc. 95 a 96 body, ČC udělena nebyla. Mezi 16 texany byli upřednostněni holubi J.
Naňky před podobně kvalitními texany J. Trnky. ČC putovala jeho holubici za 97 bodů. Kolekci průměrných štraserů dovezl J. Gajdůšek.
Nejzastoupenějším plemenem se stali moravští pštrosi. Z hlediska typu udělali výborný pokrok černí P. Bartáka, který obdržel za 96 bodů
pohár pro nejlepšího MP. Jádro kvality bylo
možno nalézt mezi žlutými, kteří měli výrazné hlavy, kompaktní a široké postavy i dobrou kvalitu opeření. Šampiony ČR se stali žlutá holubice F. Káninského a holub
M. Maredy. Šampionem z řad běloocasých pštrosů byl určen černý běloocasý
chovatelky M. Herinkové, který vykazoval výbornou postavu i kratší zadní partii. Díky hojnému zastoupení černých
šupinatých se uděloval šampion i na
tento ráz, kde ho získal holub
J. Šmoldy za 96 b. Zajímavým dojmem působili žlutí šupinatí
M. Zelenky, je-

hož samec oc. 95 body
po právu obdržel pohár ÚOKCHH na nejlepšího holuba málo
chovaného barevného
rázu národního plemene. Čestné ceny získali na černé M. Mejzr,
na červené L. Čermák, na žluté
J. Slabý, na modré pruhové M. Mareda, na
modré běloocasé A. Klimeš, na černé šupinaté
F. Gajdůšek a M. Tvrdík a na červené šupinaté
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J. Slabý. M. Tyller poprvé u nás představil modré bělopruhé na bázi modifikátoru toy stencil.
Tuto barvu předvedli Němci v roce 2014
v Lipsku, zde jde ovšem o ryze české šlechtění, podobně jako dodal
žluté bělopruhé na bázi dominantního opálu. 68 prácheňských káníků počtem velmi
potěšilo. Mezi vystavovateli
se objevila řada vítězů speciálních výstav. Významný
funkcionář J. Jůn získal titul
Šampion ČR na světle modrého bělopruhého oc. 96 body,
zatímco další matador K. Mráz
ovládl černé a na svého káníka oc. 96 body získal pohár
časopisu Chovatel. Sekundoval jim J. Hašek, který obdržel
ČC na žlutého i černého
oc. 96 body. Mezi
třemi rázy slezských barevnohlávků (12) byli nejlepší černí, kde T. Fiala získal ČC za
96 bodů. Z rysů
5
(39) byla naprostá
většina prodejných.
U modrého rázu probíhá v současné době
diskuze o intenzitě lemování a čistotě barvy
křídel. Naši chovatelé modrých udělali velký kus práce v oblasti prošlechtění hlav, která je širší
6
a výraznější než dříve. Šampion
šel k P. Kejzlarovi za 96 b. u nejobeslanějších modrých šupkatých, zatímco J. Kristek obdržel ČC na stříbrného šupkatého
oc. 96 body a R. Kutra na modrého šupkatého s 95 body. U koburských skřivanů (37) musíme přijmout skutečnost, že z bezpruhého rázu,
který byl dříve nejméně kvalitní, dnes vyrostli šampioni. K líbivému zbarvení a dobrému
okru se přidávají široké a majestátní postavy.

J. Mareš získal šampiona i ČC za 96 b., na pruhové i kapraté získal 96 b. V. Vobecký. Giganti
se s počtem 112 holubů stali třetím nejzastoupenějším plemenem. Klobouk dolů před takto
agilním chovatelským klubem. U bílého rázu
byla řada holubů s hrubším ozobím a úzkých postav, nad jiné vynikal široký utažený holub Bc. O. Matouše, který za 97
bodů získal titul Šampion. V „královském“ rázu modrém pruhovém zvítězil holub V. Švehly (šampion za 96
bodů). Posledním vrcholem byla
tmavá holubice Bc. O. Matouše, která si unikátní postavou

a utaženým opeřením řekla o 97
bodů a pohár
pro nejlepšího
giganta věnovaný výstavištěm VLL.
O čestné
ceny si řekli
modrý bělouš
Ing. Albrechta
za 96 b. a modrý tmavý J. Palma za 96 b. Na
počtu 18 amerických výstavních se podílel zejména J. Broukal, kterému odměnou byla ČC
za 95 bodů. Nejlepší show raceři měli utažené
opeření, ale drobné nedostatky v šířce hlav, postoji i postavách. O kvalitě německých výstavních v České republice mám to nejlepší mínění, a ačkoliv se v Lysé n. L. nesešla vyloženě
silná konkurence, úroveň NVH nadchla i posuzovatele Šuláka. Šampionem určil prodejného
samce R. Konráda v černém rázu, který měl výborný krk, hloubku těla, tvar ozobí a pyšný postoj. Mezi benešovskými holuby (72) počtem
kralovali bílí, ale objevili se i původní modří
bezpruzí. Žlutý holub J. Nováka získal pohár
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7 R
 ys modrý
šupkatý běl,
95 bodů,
R. Kutra, ČC
8 M
 oravský pštros
červený, 96 bodů,
L. Čermák, ČC
9 G
 igant bílý,
97 bodů,
Bc. Matouš,
Šampion
10 L ahore modrý
pruhový, 95 bodů,
J. Rajniš, ČC
11 P ávík v takové
kvalitě by se na CV
neměl objevovat

pro nejlepšího benešovského holuba věnovaný
ÚOKCHH za 97 bodů, zatímco v bílé barvě dominoval samec M. Tůmy, oc. 96 body
a titulem Šampion. Čestné ceny
si odvezli J. Pichl na bílého (96
b.), dále J. Vaněk na modrého bezpruhého a J. Novák
na žlutého (oba 95 b.) Málokde vidíme lahore (30) v takovém zastoupení a kvalitě
jako na výstavách v Lysé
n. L. Našim chovatelům se podařilo

svědčí i 97 bodů za černého pro vystavovatele K. Šuláka a ČC, jakožto i 95 b. na bílého.
Indiáni měli solidní šířku hlav i dobrou
šířku obočnic, u kterých byl vzácně
k vidění povolený tvar pod očima.
Mezi desítkou dragounů se prosadili modří pruhoví J. Kunharta
špičkovými postavami a nesením zobáku, ČC obdržel za
96 bodů, sekundoval mu
Bc. Matouš s atraktivními žlutými. Ostravské bagdety byly
zastoupeny jednou
kolekcí J. Bubníka
velmi dobré úrovně (96 b.). U českých bagdet byla znát
blízká doba od jejich výu lahore
borné prezentace na evropské
zvýšit povýstavě ve francouzských Me10
stoj a prodloutách. Někteří výteční
9
žit rousy, přitom
holubáři nevystazachovat výborvovali a tak bynou klenbu a šířlo potěšující, že
ku hlavy, krku
mezi 18 bagdei hrudi. ČC obtami, jejichž nejdržel J. Rajniš na
větší chovy se naholuba červeného
chází západně od Lysé n. L., se naa modrého pruhového
cházeli alespoň atraktivní čápkové.
oceněné 96 a 95 body. AngČC obdržela červená J. Nováka za 96 bodů
s velmi solidní šířkou a velikostí postavy, dobličtí indiáni, konkrétně kolekce bílých a černých, se představili v dobré kvalitě, o čemž
rou klenbou hlavy a výbornými obočnicemi.
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Kingové (59) jako celek mne na celostátních
výstavách dosud příliš nezaujali, je vidět, že jádro vystavované na speciálkách se nedaří u národních akcí adekvátně nahradit. Šampionem
byl určen modrý pruhový J. Šulce, čestné
ceny připadly bílému F. Valacha a žlutému V. Podhajského, oba za 96 b. Tucet
modenů prezentovalo průměrnou kvalitu, nejvýše byli hodnoceni bronzoví kapratí schietti. U modenek (40) byly zastoupeny všechny tři barevné skupiny, mezi
nimiž vynikal černý schietti Romana Barcucha, který získal
97 bodů a titul

Šampion. Jeho
modenky jsou správně tvarované, se solidní
klenbou čela, vysokýma nohama a krkem.
ČC obdržela modrá
pruhová modenka
J. Zavorala za 96 b.
Zbývající část expozice holubů, včetně početných českých staváků,
připomeneme našim čtenářům v dalším čísle
Chovatele.
Text a foto Alex Veselý
Pokračování příště

Šampioni ČR
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Český voláč sedlatý rousný modrý, 96 bodů, V. Tichý
Mondén modrý pruhový, 97 bodů, P. Sedláček
Moravský pštros žlutý, 96 bodů, F. Káninský
Moravský pštros žlutý, 96 bodů, M. Mareda
Moravský pštros černý běloocasý, 96 bodů,
M. Herinková
Moravský pštros černý šupinatý, 96 bodů, J. Šmolda
Prácheňský káník modrý bělopruhý, 96 bodů, J. Jůn
Rys modrý šupkatý, 96 bodů, P. Kejzlar
Koburský skřivan bezpruhý, 96 bodů, J. Mareš
Gigant bílý, 97 bodů, Bc. O. Matouš
Gigant modrý pruhový, 96 bodů, V. Švehla
Německý výstavní černý, 96 bodů, R. Konrád
Benešovský holub bílý, 96 bodů, M. Tůma
King modrý pruhový, 96 bodů, J. Šulc
Modenka schietti černá, 97 bodů, R. Barcuch

Český stavák černý bělohrotý, 97 bodů, Z. Bek
Český stavák červený sedlatý, 96 bodů, S. Benda
Český stavák žlutý sedlatý, 97 bodů, R. Holeček
Moravský voláč sedlatý červený, 96 bodů, F. Dorazil
Slezský voláč straka černá, 97 bodů, P. Wieder
Český voláč sivý kapratý bělohrotý, 96 bodů, P. Čech
Brněnský voláč bílý, 97 bodů, J. Smíšek
Hýl zlatý modrokřídlý, 97 bodů, J. Vrba
Česká čejka hladkonohá stříbřitá pruhová, 96 bodů,
M. Smetana
Česká čejka rousná stříbřitá šupkatá, 96 bodů, J. Erlich
Český bublák černý, 97 bodů, M. Červený
Kudrnáč žlutý bělouš, 97 bodů, A. Veselý
Staroholandský kapucín žlutý, 97 bodů, J. Havrda
Pražský krátkozobý rejdič žlutý, 96 bodů, J. Bubník
Rakovnický kotrlák červený sedlatý, 96 bodů, P. Píše

