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SPEClALN l VYSTAVA

moravský Ch pštrosůpro rok 2021
Po odvolání brněnské výďavy
Moravia z důvodu pandemie, na
které se měIa uskutečnit 2. evropská
výstava moravských pštrosův roce
2020, se život klubistů v roce 2021
vrátil takřka do běžných kolejí.
Uskutečnila se přehlídka výletků,
výstavy na pobočkách klubu, jakož
i hlavní speciální výstava ve dnech
5.-6. Iistopadu 202l v chovatelské
hale ZO ČSCu v Újezdu u Brna.
Přehlídka výletků v Křenovicích zaznamenala rekordní obeslání 230 pštrosy ročníku
2021. Potěšila nás návštěva předních íunkci-

pozic MP nešťastnýz jiného fenoménu, kte-

by se čekalo na Moravii, výsledek by byl stejný jako v roce předchozím. Přesto se nesešel

rým bylo uvolněné držení křídel. Tento nešvar
výstav takřka vymizel, na této speciálce se
dotkl v omezené míře jen některých černých

takový počet pštrosů,jaký se očekával, neboť při 1 30 členech klubu atakoval počet vystavených holubů jen ciíru 430. Na obeslání
se nijak nepodíleli členové ze středočeské

z

a vzácně i běloocasých,

Expozice začaIa žlutými (55), jejichž celková kvalita spíšestagnuje.

a jihočesképobočky, výstavu tak podpořili zejména chovatelé z Moravy, Vyso-

činy, Východních Čech a velmi potěšitelná byla participace kamarádů ze
slovenska, kteří dorazili se sedmi desítkami holubů. Výstavu přijel posoudit tým posuzovatelů ve složeníJan
Baláš, Václav Čejka, lng. Miroslav
otruba, Luděk Pokorny, Karel šulák, Mgr. Ale-

onářů spřáteleného Německého klubu chovatelů moravského pštrosa, kteří přivezli téžpohár pro nejlepšího výletka, Ten obdržela
modrá šupinatá holubice mladšíhochovatele Tomáše Vlacha, která upozornila
na zlepšujícíse íormu tohoto rázu. Z dal-

xandr Veselý

ří bělopruzí, modří včetně kapratých, červení
žlutí,u černých byly občas k viděníjemnější
postavy a volnější struktura opeření. Pro zají-

a Pavel

Líbivá je klenba hlavy s nápadným

čelem a utaženéopeření, kterým vynikají jedinci v dnes preíerovanébarvě střední intenzitv.
V menší míře se objevily prosvětlené letky, jenž jsou po-

]

tížíu holubů s

nešvarem je stvolová kresba
per štítů,která vytváří ze-

.'í!lE

!

šíchzbarvení nejvíce zaujali někteří moda

mavost byli nejlepší výletci všech pěti rázů šupinatých - modří, červení,žlutí,hnědí a černí
- vystaveni v klecích vedle sebe, kdy přítomní návštěvníci mohli obdivovat jejich tvarovou
1ednotnost. Největším kladem letní přehlídky
je možnost posoudit moravské pštrosy na denním světle pod širou oblohou, kdy tyto pod-

mínky jsou pro hodnocení barvy a lesku nenah rad itelné,

Hlavní speciální výstava se uskutečnila v oblíbenéchovatelské hale v nedalekénl
Ujezdu u Brna v listopadovém termínu, a to

se ukázalo jako velmi prozřetelné, neboť kdy-

černobila. Fotograíie vítězných
holubů k tomuto

článku byly vy-

hotoveny krátce po posouzení, kdy vzhledem
k velikosti klecímusela být při focení otevřena dvířka. To přispělo k přirozenému obrannému postoji focených holubů, u nichž je vidět například vodorovnějšídrženíocasu.Drženítěl na fotografiích tudížnereflektuje běžný stav, který byl ve skutečnosti
v pořádku. Dříve jsem byl při prohlídkách ex-

rámovanými

křídelními štíty,novodobým

g

světlený osten brku při jinak dobrém základu barvy
per. Přetrvávají potížes barvou očí,ústup zaznamenalo karmínové zbarvení obočnic a mrkvové zbarvení kořenu
zobáku. S nároky standardu si nejlépe u chovných samců poradil
Zdeněk Svoboda (nejlepší i,0
a kolekce této baivyj, u cnou-

ných holubic Pavel

Tvrdý

(nejlepší0,1), dobře obeslané výletky ovládl P Musil, jemuž úspěšně sekundovali svěřenci K. Šmacha.

Červení(86) si udržujípunc oblíbenébarvy, rozdíly jsou patrny u cho-

vů zaměřených více na typ a u chovů, ie-

jichz preíerencí je zbarvení, Obcas pretrvává
nízko klenutá hlava s málo výrazným čelem,
při bližšímpohledu záběly či zahnědlá barva v kostřeci, někdy zabíhajícíaž do ocasu.
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Kvůli požadavku vícesložkovéholesku je dobré preferovat jedince s širokým (listovým) tvarem per štítůa vyvarovat se vystavování holubů, u nichž dominuje jen zelený lesk. Naštěstí
z výstav mizí jedinci s volnějším (třepenitým) peřím a s probělenými letkami, líbí
se nejen široké postavy, ale i ,,mrkvové" zobáky. Červený ráz lze hodnotit jako jeden z nejtypičtějšíchpředstavitelů moderního moravského

pštrosa. Nejlepší chovné holubi-

ce dodali J. Homola (vítězná 0,1)
a J. Pleskot, u chovných samců

spíšenáznaky plošinek na temeni,

občas horšíbarva očí,u staršíchholubů se objevilo uvolněné opeření,

Věcí hodnou zřetele je

nešťastný

zesvětlující trend zbarvení, který
se odrazil na hodnoce-

ní dotčených jedinců.

vé tituly.

Často diskutovanou barvou jsou černí

ivsoutěži omis-

(45), kteří si ze základních rázů udržu-

jí nejmenší popularitu, ale třeba na

tra kIubu nejvyš-

jenž celkově zvftézil
mistra

bu,

čela, ale až příliš často přetrvávají potížes úzkými
a delšími zobáky

ků. V chovných
modrých samcích
se prosadil silný holub O. Řezníčka(vítězný
1 ,0 za 97 bodů),
vysoké známky
doslali sverenci A. Sedláka

českých

_j,

a P Tvrdeho.

chovů vynikli
samci Z. Rozkošného (ČC).
U výletků se česko-

slovenské klání odehrálo v režii ). Buršovského ze Znojemska před obdobně silnými pštrosy P. Konce, oba chovatelé získali titul Mistr
klubu, jenž připadl i desetičlennéskupině červených J. Nováčka.

Modří (90) bezpruzí dominovali výstavnímu poli počtem a podle názoru mnohých di-

a se zhor-

šenou struktu-

Za nejlepšíhovýletka byl určen
odchovanec J, Divi-

rou peři na

še (97 bodů) před stej-

ně hodnoceným odchovem M, Rákosa (ČC), který
dodal téžnejlepšíkolekci modré
barvy a získal Memoriál Františka Kudy.
Modří pruhoví (7\ zůstávají popelkou. Dodal je jen P. Sukač, jemuž byla odměnou čest-

a s neutaženým opeře-

ním. vítěznou chovnou holubici dle očekávání dovezl p. Barták,

u chovných samců se nad svěřenci jeho
a M. Bilíčkaprosadil odchovanec F. Vlčka,

l
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0,1 žlutý, oc.96 body,
chov. P.Tvrdý
1,0 červený, oc. 96 body,
chov.

Z. Rozkošný

3

4

Výletek červený, oc.96 body,
chov. P. Konc
1,0 modrý pruhový běloocasý,
oc. 95 body, ČC, chov. S. Spáčil

5 Nejlepšívýletekmodrý
6 Nejlepšívýletekmodrý
P.

i

!

bezpruhý,

7 Nejlepšívýletek

pruhový,

modrý kapratý,
oc, 96 body,
chov. P. Konc

oc. 97 body, chov J. Divíš
oc. 96 body, chov.

krku.

Chovy jsou tvarově
nevyrovnané, někdy se slabšíkvalitou barvy a lesku

l

1

ně-

meckých výstavách kvalitou dominují. Obdivuhodná je jejich barva očí,
často téžklenba hlavy a šířka

šíudělenou dotací
952 bodů obdivuhodnou kvalitou
svých chovných
holubú i výlet-

i v soutěži kolek-

z

jí postavami, tvarem hlav i zobáků. Potížídnes
nejsou ani tak protažená záhlaví jako

bice patřila ]. Tomečkovi, jenž zvítézil

vystavovatele J. Štefunka,

kl u

ná cena na velmi 1lěkně tvarovaného výletka
oceněného 96 body.
Z jiného těsta jsou modří kapratí (20), kteří
z nějakého důvodu jsou řazeni až na závér výstavy. Tito působívelmi silným, místy až předimenzovaným dojmem, kvalita vzorkování
je různorodá, oscilujícímezi prázdnými štíty, správným vzorkem a slitou, tmavou kapratostí. U přerostlých jedinců se objevuje měkké
načechranéopeření a uvolněné podocasníky,
ale typ bývá výtečný, Celému rázu dominoval
P. Konc, jenž na něj získal všechny klubo-

Nejlepšíchovná holu-

dosáhl na známku vynikající jen svěřenec slovenského

cí a

váků i kvalitou, čemužodpovídaly někdy až
hodně vysoké bodové příděly. Modří vynika-

Sukač

VA
jenž získal jako jediný 97 bodů. Nejlepším

DLrben

vý-

opakovaně nevhodně praktikuje, ale přes mod-

letkem byla určena nejspíš holubice, patřila ré (bezpruhé), které ideálně napáříme na čerP, Bartákovi, ale vykazovala mimořádně ten- né šupinaté (tím se při šlechtěnímodrým šupiký zobák. Soutěž kolekcíi mistra klubu obhá- natým záměrně vyhneme). Zmodrých pštrosů
jil P. Barták.
přijde kvalita typu, z černých šupinatých zase
ČernéŠupinaté(40) jsem měl čest posuzo- šupinatost (pencil). ]edinou piedstávitelkou
vat a nebylo to nijak jednoduché, neboť se
kompaktní postavy modrého šupinatého movedle tvarových znaků musi ff ,:_
ravského pštrosa byla chov.., , .
posuzovatel zaměrit i na ť
ná holubice S. Janka, 1ehoz
nejmenší detaily kresby štr- Íi
j |i . ,, i
svěřenci zvítězili iv kategotů a ocasu. kdy plati, ze co $,
rii holubů a vyletků. Potěsi, 'ill-'.i
holub, to originál, V zásade #
telná je zpráv:a, že mistrov-

tam byli holubi dvou typu, I
skou kolekci na tento ráz
,, . i,.
Středně velcí pštrosi s dobzískalTomášVlach.
rou hloubkou a čistotou šupinatosti, a pak
Dalšírázy šupinatých chyběly, ale chovádelšíjedinci s perfektní hlavou a postavou,
ny u nás jsou. Z internetu a jiných výstav
u nichž nebyla šupinatost tak dokonalá, němůžemevelmi kladně hodnotit zejména
kdy se objevoval náznak třepenitosti per štítů
vysokou kvalitu žlutéhošupinatého rázu
a

dokonce i tvar per ve štítech nebyl oblouko-

vitý ale ostrý. Musel jsem stanovit určitý kompromis a vyzvednout ty nejtypičtější1edince

obou směrů šlechtění. V chovných holubicích
nejlépe dopadla svěřenkyně l. Cremlicy, v chovných holubech vynikli dva
jedinci J, Říhy. Ten s výraznější hlavou obdržel 97 bodů a cenu za nejlepšíhoholuba, kolekce pak Memoriál Františka
Balšínka, zatímco druhý silný a přitom mimořádně kompaktní holub jen 92 bodů, neboť měl mazaný (kreslený) spodek (břicho).
Tento šupinatý holub je do chovu přes zmíněný nedostatek kresby dle mého názoru nejzajímavějšízevšech šupinatých MP. Nejlepšího výletka s krásným zbarvením i přiměřenou
typologií dovezl ]. Kelbl, jenž celkově dodal

i

nejlepšíkolekci a získal titul Mistr klubu.

Stejné hodnocení (96 body) připadlo i výletku Pavla Wiedera, jenž je velkým příslibem
do budoucna.
Z jiného těsta byli modří šupinatí (14), jenž
působili dlouhým, úzkým dojmem, s odpovídajícímprošlechtěním znaků hlavy. Ke zlepšeníjejich kvality nepomůžecesta přes modré běIopruhé (dominantní opály), jenž se tam

a períektní šupinatost hnědých MP.
Modří bělopruzí (dominantn í
opálové, 31) byli tentokrát

2022

.

€HOURTEL

za hranicí, tedy bud'zanedbaná, nebo viditelná, Pokud chovatel k úpravě kresby obojku použije nůžkya zastřihuje ty části, které jsou viditelné, musí počítats vyloučením
z ocenění, neboť holub při každémpohybu hlavy tuto úpravu prozradí. Kresba působí uměle a zubatě. V poctivé práci s modrými
bělopruhými pokračuje O. Řezníček, který
dodal vítěze v chovných holubech obou po-

hlaví a téžperíektního výletka, kde ale posuzovatel upřednostnil odchovance ]. Šmacha. Vítěznou
kolekci dle očekávání získal
O. Řezníček.
Modří bronzově kapratí
('l0) jsou dnes doménou
P. Volía, jenž na ně získal mistra klubu. Holubi patří k lepšímuprůměru, kdy je
nutné zapracovat na správ-

ném vzorkování, jež nesmí

mimořádně zají-

být slité do celobronzové-

1,1

1:

ho štítu,ale tvořeno ze dvou
bronzových oválů a tmavého
konce per. Na zlepšení kvality se nebojme využítmodrých

kapratých MP
Z běloocasých byli dodaní čermaví,
ní (10), snad až přísně posouzení,
S VySou nichž předvedl absolutorium matakou prodor jejich chovu J. Bystřický. ]eho
gresí v typu
holubi mají (oproti mnohým
a síle postavy,
černým) silné zobáky, pěknou
#
byť ještě vyzn íbarvu, výborné oči a oboč''--*€§;xsÉ!*
vají delšímdonice, i složeníper v ocase
. ý.c;;trJ]$
jmem. Podařilo
a jeho šířka se zlepšily. ]. Bysse výrazně zapratřický získal ocenění nellepší
covat na odstranění
výletek a nejlepší holubice u bělomelírovaného kostřece, ale
ocasých. Následovali modří pruhoví běobjevuje se neucelená barva štítů,dokonce
loocasí (5), kteří již tak výrazných postav nebyli,
i náznak třetího pruhu, jenž můžebýt do dalale ostudu také nedělali. Vystavoval je S. Spášíhochovu velkou potíží.Některým jedincům
čil, který na ně obdržel titul Nejlepšíholub běloby sluše|a úprava kresby, zejména obojku, kteocasý a Nejlepšíkolekce běloocasých. Červení
rá opět i na této speciální výstavě byla někdy
běloocasí (5) byli z těchto rázů nejslabší.
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Nejlepšívýletek modrý bělopruhý,
oc, 96 body, chov, J. Šmach
1,0 nloclrý bělopruhý, oc. 97 body,
chov. J. šmach

,

1,0 modrý bělopruhý toy stencil,
oc. 96 body, chov. M. Tyller, ČC
1,0 černý šupinatý, oc, 97 body,
chov,

chov. J. Kelbl

i_l Nel/epši výletek černý běloocasý,
oc. 95 body, chov. J. Bystřický

J. Říha

@
Na závěr představil výsledky své šlechtitelské činnosti RNDr. Milan Tyller, který se zabývá přenosem bílých vzorků na bázi modifikátoru toy stencil na holuby modré, červené
a žluté('li). Tento komplex na rozdíl od dominantního opálu nemá, respektive by neměl vykazovat žádný podstatný vliv na kvalitu základní barvy. Tito holubi asi nemohou být
v současné době porovnáváni s tím nejlepším

14

1?, 0,1 černý šupinatý, oc.96 body,

u nás, ale vykazují hezké tvary, zajímavé,byť
velmi chovatelsky náročné zbarvení, líbivépostoje a věřím, že minimálně v zahraničímohou mnohé chovatele oslovit. Nelkvalitněji se
jevili modří bělopruzí (Ts), z nichž samec obdržel čestnou cenu za 96 bodů, Překvapivě
chyběli docela populární černíbělopruzí MP.
V rámci speciální výstavy se konala členská
schůze, při které proběhla bohatá diskuze. Ho-

1,0 černý,

oc, 97 body,
chov. J, Vlček

@
voří se například o optimalizaci hmotnosti moravského pštrosa v rozmezí 600-750 gramů,

tolerancído B00 gramů. Klub se již nynípečlivě připravuje na 2. evropskou výstavu, jenž
by se měla uskutečnit na brněnském výstavišti u příležitostiakce Moravia v náhradním
termínu v roce 2023 u přiležitosti stého jubis

lea trvání klubu.
Text a foto

Msr, Bc. Arcx,qNnBVpsnÝ

