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ZAHRANIČÍ
Účast na evropské výstavě lze
přirovnat bez nadsázky k zápolení
sportovců na olympiádě. Jde
o vrchol výstavnictví pro
celou Evropu, který se nekoná
každý rok, ale s pravidelnou
tříletou periodou. Poslední
evropskou výstavu přivítalo
západofrancouzské město Mety
ve dnech 13. až 15. listopadu
roku 2015. Šlo o již 28. evropskou
výstavu, na kterou dodali holuby
chovatelé z 21 evropských
zemí. Vystaveno bylo celkem
12 108 okrasných holubů
velkého množství plemen. Na
uvedeném počtu se podílelo 414
okrasných holubů, které přihlásili
vystavovatelé z České republiky.
Jak výstava probíhala, jak se našim
chovatelům v těžké mezinárodní
konkurenci dařilo a jaké
dovezli zajímavosti, se pokusím
zodpovědět v prvním z příspěvků
o EV v našem časopise.

O
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v sekci okrasných hol

mi organizátory o prezentaci našich národních
čekávalo se, že naše účast v sekci holuplemen ve voliérách, ke které přidalo velkorysou
bi nebude tak početná jako v Lipsku
nabídku věnovat všechny tyto holuby francouz2012, ovšem pokles o padesát procent
je velmi výrazný. Přitom nelze říci, že by se snad
ským chovatelům. Tato nabídka nebyla i přesto
podcenila propagace a informovanost o této vrnakonec vyslyšena. Pravděpodobně z důvodu,
cholné výstavě. Pečlivé zprávy byly předneseny
že právě ve voliérách se chystali Francouzi prezentovat svá plemena a o „konna konferencích odbornosti, na
nebyl zájem.
setkáních s chovatelskými kluby,
Čeští chovatelé kurenci“
včetně vypracovaných prezentaZ České republiky byli nomivystavili celkem nováni do Francie též tři posuzocí, doplňující zprávy bylo možno čerpat z časopisu Chovatel...
Mgr. Bc. Alexandr Veselý
414 okrasných vatelé.
hodnotil voláče a částečně i rejI sekretariát ČSCH zajistil zcela
holubů.
diče, MVDr. Ráček bradavičnaté
shodný komfort pro vystavovatele jako v dobách dřívějších, se
holuby a výstavní holuby, Pavel
zajištěním hromadného svozu nejen z Moravy,
Wieder převážně voláče. Ze zahraniční kvóty
ale i jižních a středních Čech. Nejvíce holubů
bylo umožněno posuzovat v Metách Ing. Franna evropskou výstavu dodaly Francie a Němectišku Slepičkovi a Jaroslavu Šindeláři z Kanady,
kteří společně hodnotili káníky, pštrosy a další
ko, poté s velkým odstupem Belgie, Itálie a právě
holuby tvaru. Posuzovalo se evropským způsoČeská republika. Naše vedení odbornosti holubem, na který jsou naši posuzovatelé již zvykbi vedlo několikaměsíční jednání s francouzský-
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lí. Bylo vidět, že tento způsob přebrali úspěšně i kolegové z východních částí Evropy, kteří
měli se správným vyplněním oceňovacího lístku dříve potíže, zatímco třeba Španělé se poněkud trápili. Kontaktní osobou za sekci holubi byl překvapivě jmenován tajemník ÚOKCHH
Tomáš Marušák.
Při bližším pohledu na holubářskou sekci zjišťujeme, že Josef Römer vystavil druhého nejlepšího samce koburského skřivana bezpruhého v konkurenci téměř 40 holubů a získal
za 95 b. větší peněžitou cenu. Stejný chovatel
z Popovic u Rajhradu přivezl i nejlepšího samce modrého šupkatého bělohrotého rysa, který mu za 96 bodů zajistil cenný titul Evropský
šampion a opět větší peněžitou cenu. Josef tak
potvrdil, že na evropských výstavách se mu nebývale daří a dovede své holuby precizně vybrat a připravit. Naši chovatelé gigantů Bc. Ondřej Matouš a Ing. Jaroslav Kohout se rozhodli
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černé pigry (vždy 96 b.). Jaromír Kropáček získal větší peněžitou cenu na červené bělopruhé
(96 b.) a hned dvě i na hnědé čápky (96, 95 b.).
Partu úspěšných kamarádů uzavíral Ing. Jaroslav
Krupka s modrými a černými čápky, kteří mu
přinesli po peněžité ceně za 95 b. Ostravské
bagdety bílé Pavla Wiedera působily proti domácím francouzským kolekcím jako obr a goliáš. U většiny bagdet platí, že bílé se prošlechťují
obtížněji a jdou v kvalitě dopředu hůře než barevné. S tímto klišé se rozhodl Pavel pro jednou
skoncovat, což svými velkými a elegantními

lubů na EV ve Francii
předvést své holuby v několika rázech a soutěžení se zahraničními holuby tentokrát bylo
k holubům českého šlechtění poměrně příznivé. Ing. Kohout ovládl bílou barvu, kde jeho
holub v konkurenci 24 dalších získal jediný 97 bodů a současně věcnou
cenu francouzského svazu a titul Evropský šampion. Mezi bílými holubicemi se prosadily
nejlépe české odchovankyně
obou chovatelů, které získaly za 94 bodů malou cenu. Giganti byli hodnoceni Ronaldem
Bube dosti přísně a na zisk Evropského mistra postačilo Bc.
Matouši se svými prvotřídními
modrými tmavými 378 bodů.
Jeho kolekce bezpochyby patřila k tomu nejlepšímu mezi
plemeny vzniklými na bázi holuba poštovního. Ing. Kohout
v samém závěru dosáhl na větší
peněžitou cenu za modrého dominantního opála. Prvním z našich
národních plemen byl prácheňský
káník, zastoupený pouze jednou kolekcí modrých pruhových Ing. Jiřího Mo5
tyčky. Díky francouzské novince,
která zavedla spojení málopočetných plemen k vícepočetným do jednoho „balíčku“
na udělení titulu Evropský
mistr a šampion, se podařilo
Ing. Motyčkovi obdržet na holuba s 96 b. nejen větší peněžitou
cenu a titul Evropský šampion, ale na kolekci i Evropského mistra. Pouze jedinou kolekcí
byli zastoupeni i benešovští holubi, a to v rázu
žlutém, kteří jsou stále více oblíbeni i v Německu. František Svatoň na nejlepšího obdržel 95
bodů a peněžitou cenu. U moravských pštrosů

byl sveden poměrně vyrovnaný česko-německý
„souboj“, ovšem je dlužno říci, že mnoho našich matadorů se výstavy neúčastnilo. Na černého samce získala Milada Herinková za 95
bodů peněžitou cenu, zde dominovali pštrosi z Německa. Velmi solidní modré bezpruhé,
kteří vynikali výborným typem i šířkou postavy ohodnocené 96 body, dodali František
Vojáček a Michal Rákos, který získal větší peněžitou cenu. Nejúspěšnějším vystavovatelem se stal s výbornými modrými pruhovými Vladimír Zurynek, jenž
získal Evropského šampiona i mistra a hlavní cenu francouzského svazu udělenou na moravského pštrosa. Špička se sešla mezi černými
šupinatými, kde byla upřednostněna holubice J. Kelbla (95 b. a větší peněžitá cena) před stejně
hodnoceným
samcem
J. Říhy.

Výhradně české
zastoupení mezi
vystavovateli měli české bagdety,
jejichž počet 32 nenechal nikoho na pochybách, že se chovatelský
klub chce představit v tom nejlepším světle.
Hned na bílé získal peněžitou cenu L. Zeman
(95 b.), následovali černí, kde získal Zdeněk
Uhlíř Evropského šampiona i Evropského mistra a větší peněžitou cenu si odvezl i na krásné
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bagdetami potvrdil, zatímco u francouzských
holubů bylo znát, že jsou šlechtěni daleko od
země původu a chybí jim nová krev, případně nezbytné prošlechťování přes jiná plemena.
Př. Wieder získal kromě výtečného hodnocení i tituly EŠ, EM a hlavní cenu francouzského svazu. Zastoupení jsme měli i mezi dragouny, kde kromě solidních žlutých Bc. Matouše
bodoval zejména František Novák s černým
samcem (peněžitá cena za 95 bodů) a zvláště
úspěšný byl Josef Kunhart. Představil nejlepší modrou pruhovou holubici (větší
peněžitá cena za 96 b.) a jeho výtečně
hodnocená kolekce červenopruhých si
řekla nejen o další větší peněžitou cenu,
ale získala mu i post mistra Evropy. Mezi poměrně početnými kingy se neztratili žlutí a andaluští Andrey a Jaroslava Skutilových (95 b.).
Mezi dalšími slepičáky se blýsklo na zlaté časy
zejména u vídeňských, kde černí Ing. Františka Honsy získali pohár a větší peněžitou cenu
za 96 a 95 b. Ještě lépe si vedl Jiří Chramosta s modrými pruhovými maltézskými slepičáky, kteří mu přinesli cenu francouzského svazu za 97 bodů a větší peněžitou cenu získal
na holubici.
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ZAHRANIČÍ
Rovných padesát hanáckých voláčů vystavili
členové našeho klubu a také dva němečtí specialisté. Díky precizní předvýstavní přípravě i nepopiratelné kvalitě holubů toto plemeno ovládl
Karl Zausinger s modrými pruhovými a žlutými.
Z našich se dařilo po zásluze nejvíce Dušanovi Mandovi, jehož červení kapratí získali za 96
a 95 b. obě peněžité ceny, další cenu přidal s andaluským, obdobně jako Pavel Zaoral u modrých kapratých. Čtyři kolekce vzácných slezských voláčů lysých bělopruhých dodal nestor
jejich chovu Václav Kurka. Posuzovatel preferoval žluté a zejména modré, kteří přinesli
Václavu Kurkovi titul Evropského mistra,
celkem získal na tyto rázy tři peněžité
ceny. U pomořanských voláčů předvedl
A. Veselý jím nově vyšlechtěný ráz andaluský, který byl normálně posouzen
v rámci kategorie AOC. U tak velkého
holuba černé lemování na indigovém
zbarvení per dokonale vyniká. Faktor
byl přenesen z hanáckého voláče. Josef Brachtl získal peněžitou cenu za
mladého červeného samce velkého anglického voláče. Nejúspěšnějším „týmem“ byli
členové moravské pobočky
klubu brněnského voláče, kteří dodali 28
brňáků. Marek
Fila jednoznačně
ex-

celoval mezi
žlutými i bílými. Jeho holubi
byli neskutečně podvázaní, s dokonale kulatými volátky, na vyšších
nohách. Dosud jsme takové vynikající holuby v ČR neměli a zaujali nejednoho návštěvníka.
Na bílého samce oc. 97 body Marek obdržel Evropského šampiona a medaili EE, na žluté
oc. 97 a 3 x 96 b. Evropského šampiona, Evropského mistra a cenu francouzského svazu. Větší
peněžitou cenu obdržel Jiří Ludvík na kvalitního
modrého pruhového a další na modrého bělou-
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še oc. 96 body, červenopruhého s 96 body dodal
Vlastimil Vít. A. Veselý vystavil mandlové brněnské voláče, jejichž původ lze hledat na holubníku J. Šindeláře v Kanadě. Je škoda, že o tento
zajímavý barevný ráz není v Evropě zájem. Vladimír Kelbl vystavil moravské moráky osamocen
a za ocenění 96 a 95 body si odvezl obě peněžité ceny. Českých staváků bylo dodáno pouze
dvanáct v rázu modrém sedlatém a je vhodné
si položit otázku, zda si toto nádherné plemeno
nezaslouží v zahraničí větší zájem klubu v oblasti propagace. Díky metodice „slučování plemen“ při
udělování evropských titulů si Zdeněk Dočkal odvezl na neustále volatého
samce Evropského šampiona, větší holubi Stanislava Brücknera snad
doplatili na umístění ve
spodní řadě klecí, získali alespoň tři peněžité ceny.
Posuzoval jsem české voláče
sivé, kteří byli temperamentní až divocí, volatost začali
předvádět až v pátek či sobotu, ale
posuzování bohužel probíhalo už ve
středu. Solidní pruhové dodal J. Mazal, někteří jeho holubi v kapratém rázu měli nečistá
volata, do tohoto chovu putovala jedna peněžitá cena. Pruhové bělohroté dodali Jiří Ščebel a Petr
Čech, který získal peněžitou cenu a další
7
větší cenu obdržel jeho
kapratý bělohrotý
samec, který
8
oslovil postavou. ČVS
byli na udělení evropských
titulů „sloučení“
se slovenskými voláči,
kam putoval Evropský mistr.
Titul Evropský šampion získal Jiří Ščebel na ČVS
pruhového bělohrotého. Markovi Filovi se dařilo i mezi norvičskými voláči, ačkoliv jsme minimálně u bílých očekávali snad více. Př. Fila zís-
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kal na bílou holubici větší peněžitou cenu za 96
b. a pohár na modrého pruhového oc. 96 body.
Jediné české čejky rousné kropenky vystavil
Bohuslav Prokeš a na holuba si odvezl titul Evropský šampion a cenu francouzského svazu
za 96 b. Rousné české čejky stříbřité šupkaté chocholaté Antonína Mouky byly posouzeny neadekvátně přísně. Dvě naše kolekce
arabských bubláků atlasových se vůbec neprosadily, podobně jako české čejky hladkonohé, což neplatilo o altenburských
bublácích žlutě plavých, kde Daniela
Bukovská na holubici získal větší
peněžitou cenu za 96 b.
Je škoda, že strukturové holuby vystavovali pouze
dva čeští chovatelé. U pávíků

obdržel A. Veselý větší peněžitou cenu na žlutou holubici,
u kudrnáčů jeho žlutí bělouši dominovali postavami i kudrnatostí v obou pohlavích. Holub
získal peněžitou cenu za 96 b, holubice Evropského šampiona a cenu francouzského
svazu za 97 b., kolekce pak mistra Evropy.
Josef Hronovský dodal jedinou kolekci českých rejdičů, a to v rázu modrém černopruhém,
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na který získal pohár za 96 bodů. Členové klubu
rakovnického kotrláka z ČR i Slovenska přivezli
těžko uvěřitelných 60 holubů a stali se tak opravdovým vzorem pro jiné kluby. Své chvíle slávy si užil vrchovatě Dušan Barcuch, který získal na bílé dvě ceny
francouzského svazu, Evropského
šampiona a mistra Evropy, dále
větší peněžitou cenu za modrého sedlatého oc. 96 body a na
červeného sedlatého za 97 bodů
dokonce medaili EE. Z ostatních
chovatelů mu nejlépe sekundovali Roman Barcuch se žlutými sedlatými, kde padlo
oc. 96 body a větší peněžitá cena, dále Pavel Barna se žlutým plnobarevným (95 b.
a větší peněžitá
cena) a stříbrným
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sedlatým
(95 b. + peněžitá
cena). Poslední cenu
získal J. Turek za modrého pruhového oc. 94 body. Závěrečným vystoupením okrasných holubů z malebné země

ve středu Evorpy byli pražští rejdiči krátkozobí v počtu 30 jedinců, u nichž
dobrý dojem pokazilo
osm viditelně
přepsaných
bodových
hodnocení
na oceňovacích lístcích. Ing. Petr
Jabůrek snad z žádné evropské výstavy neodjel bez úspěchu a i ten14
tokrát na žlutou holubici
získal cenu francouzského
svazu za 96 bodů a peněžitou cenu za stejně hodnoceného samce. Mezi modrými bělouši i černohrotými čápky získal tři
peněžité ceny za 96 bodů MVDr.
Václav Ráček, sekundovali mu
Drahomíra Hrubá, Jiří Suda i jediný francouzský vystavovatel v tomto plemeni Fabrice Absous. Vítězem plemene, Evropským
šampionem a držitelem ceny francouzského svazu se
stal černý sedlatý MVDr. Ráčka.
Všichni PRK byli hodnoceni v rozmezí 94–96 bodů a zvolený systém mírného
posuzování přinesl druhotný efekt, že celkem tři
kolekce dosáhly na 282 bodů. Organizátorům
pak nezbývalo než udělit hned tři tituly mis-

EVROPŠTÍ ŠAMPIONI
Gigant bílý
Rys modrý šupkatý bělohrotý
Prácheňský káník modrý pruhový
Moravský pštros modrý pruhový
Česká bagdeta černá
Ostravská bagdeta bílá
Brněnský voláč bílý
Brněnský voláč žlutý
Český stavák modrý sedlatý
Český voláč sivý pruhový bělohrotý
Česká čejka kropenka rousná černá
Kudrnáč žlutý bělouš
Rakovnický kotrlák bílý
Pražský rejdič krátkozobý černý sedlatý
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tra Evropy, a to Ing. Jabůrkovi a dvakrát
MVDr. Ráčkovi.
Z České republiky směřovalo do
Francie velké množství návštěvníků,
o které bylo velmi dobře postaráno na výstavním stánku Českého
svazu chovatelů, kde si mohli
odpočinout a bylo pro ně připraveno drobné občerstvení. Samozřejmostí bylo
zajištění informačního
servisu, bohužel
některé

obdržené
ceny nebylo
možno vydat
hned na místě,
neboť je organizátoři nedodali. Zbývající ceny tak budou předány později. Všem českým holubářům, kteří se
rozhodli reprezentovat svoji vlast, velmi děkuji
a všem úspěšným gratuluji k obdrženým evropským trofejím.

EVROPŠTÍ MISTŘI
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96 b.
96 b.
97 b.
96 b.
97 b.
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Dušan Barcuch
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Moravský pštros modrý pruhový
Česká bagdeta černá
Ostravská bagdeta bílá
Dragoun červenopruhý
Slezský voláč lysý modrý bělopruhý
Brněnský voláč žlutý
Kudrnáč žlutý bělouš
Rakovnický kotrlák bílý
Pražský rejdič krátkozobý žlutý
Pražský rejdič krátkozobý černohrotý čápek
Pražský rejdič krátkozobý černý sedlatý
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385 b.
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383 b.
382 b.
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Bc. Ondřej Matouš
Jiří Motyčka
Vladimír Zurynek
Zdeněk Uhlíř
Pavel Wieder
Josef Kunhart
Václav Kurka
Marek Fila
Mgr. Bc. Alexandr Veselý
Dušan Barcuch
Ing. Petr Jabůrek
MVDr. Václav Ráček
MVDr. Václav Ráček
Text a foto Alex Veselý

