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Speciální výstava homérů – Lysá 2015
Plemena vyšlechtěná z platformy poštovního holuba zažívají ve světovém holubářství obrovskou renesanci. Doslova módou se stalo šlechtění nových forem
těchto holubů v různých zemích světa, odlišujících se navzájem mnohdy jen v detailech. My, Češi, zůstáváme v pohledu na výstavní holuby poněkud konzervativní. Nešlechtíme, ale prošlechťujeme, neexperimentujeme, ale volíme zdravý rozum, netoužíme po senzaci za každou cenu, ale poctivou prací vedeme plemena
k ideálu, jenž stanoví standard. Takoví jsou i naši chovatelé gigantů, amerických
výstavních a dalších homérů, o jejichž hlavní speciální výstavě, konané ve dnech
17.–18. 1. 2015 na výstavišti VLL v Lysé nad Labem, je toto pojednání.

M

alou generálkou na hlavní speciálku byly výstava výletků v Újezdu u Brna
(v Chovateli již referováno) a také početná expozice gigantů a amerických výstavních na Celostátní výstavě Chovatel 2014, jenž
se uskutečnila ve dnech 14.–16. 11. 2014. Získat pro myšlenku propagace plemen homérů na
celostátní výstavě tolik chovatelů dalo klubovému vedení jistě značné úsilí, ale tato snaha bylo
korunována úspěchem. Obeslání výstavy Chovatel 2014 celkem 103 giganty a 20 americkými výstavními lze považovat za úctyhodné. Expozici dostali k posouzení posuzovatelé př. Král,
Šulák a Ing. Gajda. Mezi giganty nechyběli vedle tradičních holubů modré řady, opálů a běloušů, oblíbení žlutí tmaví, kteří získali sice
spíše průměrné body, ale ukázali líbivou variantu zbarvení, která má perspektivu. Šampiona ČR v silné konkurenci získal J. Mrnka na
ráz modrý pruhový (97 b.), ČC obdržel ve stejném zbarvení svěřenec J. Kohouta (96 b.), ovšem
obdobné kvality byl ještě modrý pruhový holub
Ing. Leifra (96 b). Z dalších zbarvení zaujali nejvíce modří bělouši, na jednoho z nich si odvezl ČC V. Kuchynka za 95 b. Výtečné giganty jsme
mohli vidět také mezi modrými kapratými a tmavými, zde přišla ČC zaslouženě za 96 b. pro
V. Dvořáka a pro Bc. O. Matouše pohár v expozici P-Chovů za 96 b. Z rázů plnobarevných upoutali černí J. Albrechta (ČC za 95 b.) a žlutí J. Palma. V dobrém světle se přinejmenším z hlediska
obeslání jevila dvacítka amerických výstavních.
Tohle plemeno se kromě domoviny chová ve výtečné kvalitě již delší dobu v sousedním Německu a tak nemusíme jezdit pro kvalitní materiál nijak daleko. Z dvacítky show racerů, jež dodala
dvojice J. Kohout a J. Broukal, oslovil posuzova-

uchopení do rukou připomínali klubko peří. Protože jde o vady (standard v této pozici jmenovitě
uvádí dlouhé, úzké, malé nebo hrubé tělo), nemohli tito holubi pomýšlet na ocenění vyšší než
dobrý, obdobně jako giganti se světlýma očima,
hrubými obočnicemi, slabým zobákem či hrubým ozobím.
Na úvod se ke slovu přihlásilo 31 bílých, což
je na tento ráz více než solidní počet. Bohužel
se u nich nedaří, zejména v oblastech šířka, délka a tvar krku, velikost, šířka a hloubka postavy,
jakožto i tvar a uhlazenost ozobí, skloubit náročtele nejvíc modrý tmavý J. Kohouta, který získal
né požadavky standardu. Zvýšit kvalitu rázu lze
titul Šampion ČR (96 b.).
nejefektivněji křížením přes barevné partnery ze
Hlavní speciální výstava proběhla na stejném
špičkových linií. Po provedeném spojení již ve
výstavišti v ideálním lednovém termínu, přičemž
druhé generaci odchovů můžeme získat výtečjejího posouzení se zhostila trojice zkušené bílé giganty. Čestnou cenu za bílé získal
ných posuzovatelů gigantů P. Wieder,
J. Kohout (95 b.), Šampionem byl vyhlášen
Ing. P. Gajda a J. Holaň. Nikdo z nás
odchovanec J. Formánka (96 b.). Černí
nemůže mít o vystavených holupočtem 13 holubů určitě potěšili, avšak
bech lepší přehled než právě pobyli značně nevyrovnaní, někteří s úzkýsuzovatelé, neboť gigant je šlechmi postavami, jiní volného opeření, ale
titelsky náročné plemeno, jehož
našli se u nich i výborní svěřenci, zekvalita vynikne při posuzování
jména holubice K. Skřivana a holub
v rukou více než zběžV. Richtera (zde ČC, oba 96 b.). I dalným pohledem
ší plnobarevné rázy, recesivně červ kleci.
vení (7) a žlutí (6), dokladovaly,
že jejich kvalita z hlediska evropského patří mezi plně konkurence schopné. Ačkoliv holubi zmíněných rázů se u homérů prošlechťují
značně obtížně, zejména co se týče
náročných tělesných parametrů, jeAbych
jich výsledná kvalita překvapila. Šamzískal
pionem byl zvolen žlutý J. Palma, který si
názor nejodvezl i ČC za červeného (oba 96 b.). Žlupovolanější,
tí vynikali utažeností opeření a výborným
vyzpovídal jsem
4
tvarem ozobí, červení zase šířkou poPavla Wiedera a jestav, byť opeření měli volnější. Potěšiho kvalifikované
li též červení s čistými zobáky. Včetně
postřehy začlenil
dodatku bylo k vidění 70 modrých prudo svého hodnohových, kteří vytvořili napínavé soutěžní
cení. Ačkoliv bylo
prostředí, ale bez výraznějších jedinců, kteří
dodáno přesně 200
by zastavili kolemjdoucí u klecí. Byli jsme zvyklí,
gigantů (giant homérů), u vyže na předchozích akcích jejich kvalita nad jinýstavených jedinců byly znát velké rozdíly v kvalimi rázy vynikala, tentokrát byla plně porovnateltě. Hodně holubů žádoucích větších postav bylo
ná s bělouši, opály a modrými tmavších vzorků.
zatučnělých nebo se naopak vyskytovali příliš
Nejlépe ohodnocení modří pruhoví měli těžší
drobní a lehcí giganti bez muskulatury, kteří při
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a širší hlavy, širší krky i postavu a solidní utaženost opeření. Patřili Ing. Františku Leifrovi, který
získal pohár pro Šampiona tohoto rázu na holubici a Bc. Ondřeji Matouši, jehož holub
se stal Nejlepším samcem celé speciálky. Výbornou kolekci dodali ještě
J. Kohout a M. Logaj, který si odvezl čestnou cenou. Všichni tři nejlépe ocenění modří získali po 96
bodech. Modří bělouši (20) se velmi
rychle díky dominantnímu založení svého zbarvení dotáhli na úroveň modrých, navíc s ohledem
na probělení zbarvení mají ještě
lepší předpoklady k utaženějšímu opeření. Kolekce J. Masopusta, která pochází z linie
holubů př. Civína, obsahovala
dva jedince výborné muskulatury i kvality opeření (holubička získala 96 b.). Šampionem
rázu byl určen bělouš z dílny V. Kuchynky (za 96 b.), který
měl sice poněkud volnější opeření,
ale při hodnocení v rukou posuzovatele více přesvědčil.
U modrých pruhových opálů (16)
5
kvalita opeření a líbivost zbarvení
snadno získaly sympatie návštěvníků. Poměrně elegantní držení
těla a postoj, vč. úzce složeného
ocasu, by měly do budoucna doplnit zejména širší hruď a krk, jakožto i hlava a zobák. Šampiona získal zaslouženě
Bc. Ondřej Matouš za holubici s 95 b. Modří
kapratí (7), ale zejména modří tmaví (9) byli z jiného „těsta“. Vynikala kolekce Bc. O. Matouše,
který na vysokou úroveň tohoto rázu upozornil
již v listopadu na výstavě Chovatel, kde jeho holubice právem patřila k nejfotogeničtějším gigantům. Zdá se, že jeho tmaví giganti vyrostli do té
správné formy, neboť získal na samce Šampiona
kapratých (za 96 b.) a na holubici pohár pro Nejlepší holubici speciálky, která jediná získala 97
b. a predikát vynikající. Devizou této linie je široký a pevný postoj, vyvážené rozložení hmotnosti a výborné držení těla i ocasu, rovněž krk
i hlava jsou vyhovující. Několik pěkných gigantů
jsme viděli mezi hnědými plnobarevnými, hnědě
pruhovými i kapratými (celkem 8). Líbivé zbarvení doplnila výtečná utaženost opeření, včet-

ně oblasti za nohama. Líbila se mi hnědě kapratá holubice V. Švehly, která získala 95 bodů, ČC
byl poctěn pruhový K. Cacha (rovněž 95 b.). Jediný černý tygr patřil V. Dvořákovi, andaluský zase
V. Kuchynkovi. Závěr patřil mandlovým (6),
kteří potvrdili zlepšující se tendenci. Již trojice chovatelů předvedla giganty v tomto velmi atraktivním zbarvení, přičemž
Šampiona (z řad méně chovaných rázů)
získal za 95 b. samec V. Dvořáka.
Američtí výstavní (show raceři) kráčí
stále poněkud ve stínu gigantů, o čemž
svědčí i jejich zastoupení, čítající
16 holubů. Přesto se jejich situace může snadno změnit a v případě zájmu
a entuziasmu

chovatelů
se z popelky
může stát dravec našich výstav, neboť jsou
chovatelsky jednodušším plemenem při obdobných znacích, které lákají nejen bývalé chovatele poštovních
holubů, ale i posuzovatele a chovatele holubů okrasných. Vystaveni byli
černí (2), stříbřití (1), modří tmaví (6), modří pruhoví (5), červenopruzí (1) a žlutopruzí (1). Vzpří-

meným držením těla, vynikající klenbou a šířkou
hlavy, utažeností opeření a dobrou muskulaturou
vynikal červenopruhý show racer J. Kohouta, který získal 95 bodů.
Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno výroční klubové schůzi, na které předseda klubu
Ing. František Leifr slavnostně předal poháry všem
držitelům. Došlo i na vyhodnocení kolekcí hlavní speciální výstavy. Díky obdrženým 382 bodům
zvítězil Bc. Ondřej Matouš s modrými tmavými,
získal i druhé místo za modré pruhové se součtem
380 bodů. Výborné třetí místo vybojoval Jaroslav
Masopust na modré pruhové bělouše (380 b.), následovali je Ing. Leifr a J. Palm (oba 379 b.). Slavnostně byla vyhodnocena i soutěž o Mistra klubu
chovatelské sezóny 2014, jejíž výsledky se sčítají
ze speciálky výletků a hlavní speciálky. I zde dominoval Bc. O. Matouš součtem 108 bodů, před
Ing. Leifrem (93 bodů), J. Kohoutem (91 bodů),
V. Dvořákem (80 b.) a J. Masopustem (76 b.).
Klub chovatelů gigantů a ostatních výstavních
holubů vzniklých na bázi holuba poštovního připravuje zázemí pro konání II. evropské výstavy těchto plemen, jejíž termín nebyl zatím stanoven. Známy jsou však termíny domácích akcí.
Přehlídka výletků je naplánována na 24. října
2015 do Újezdu u Brna a hlavní speciální výstava
opět na výstaviště do Lysé nad Labem v termínu
15.–17. 1. 2016. Srdečně zveme všechny příznivce krásných holubů.
Text a foto Alex Veselý
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1 Gigant

0,1 modrý tmavý, 97 b.,
chov. O. Matouš
2 Gigant 0,1 modrý pruhový, 96 b.,
chov. Ing. Leifr
3 Gigant 0,1 žlutý, 96 b., chov. J. Palm
4 Gigant 1,0 červený, 96 b., chov. J. Palm
5 Gigant 0,1 modrý pruhový bělouš, 96 b.,
chov. J. Masopust
6 Gigant 1,0 bílý, 96 b., chov. J. Formánek
7 Gigant 0,1 modrá tmavá, 96 b.,
chov. O. Matouš (výstava Chovatel 2014)
8 Gigant 0,1 hnědá kapratá, 95 bodů, chov
V. Švehla
9 Americký výstavní 1,0 červenopruhý,
95 b., chov. J. Kohout
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