
V žádném případě nechci 
vyvyšovat vytváření novinek 
či regeneraci obtížně udržitel-
ných rázů, nad klasické a cí-
levědomé zušlechťování běž-
ných základních rázů. Oboje 
musí být na jedné stejné úrov-
ni našeho holubářství.

Při naplňování Výzvy ÚOK 
z března 2010, která je shrnu-
ta do tří úkolů zadaných Klu-
bům, bude třeba upřesnit ter-
mín, do kterého budou kluby 
mít povinnost vypracování 
odpovědi na tři zadané okru-
hy. Zde bych do diskuse navr-
hl i možnost v dnešní době in-
ternetu umístnit tyto odpovědi 
na své příslušné weby jednot-
livých Klubů nebo nejlépe na 
web ÚOK, kde může vznik-
nout odkaz například „Vzácné 
rázy plemen holubů“. Myslím 
si, že bychom se neměli ome-
zovat jen na národní plemena, 
stejně jako na málo chované 
rázy. „Vzácné rázy plemen ho-
lubů „by měly vyjadřovat ob-

t í žnos t 

p r o š l e c h -
ťování dané-
ho rázu na daném 
plemenu, o čemž by 
si měl rozhodnout Klub, 
případně jeho návrh schvá-
lit ÚOK.

Na tomto místě při-
pomenu ony tři úko-
ly: 1. Navrhnout z po-
hledu Klubu vzácné 
nebo dokonce ohrožené 
rázy. 2. Zjistit početní stavy 
chovaných čistokrevných je-
dinců. 3 Navrhnout možnos-
ti a způsoby obnovy nebo po-
psat šlechtitelské cíle.

K těmto třem úkolům bych 
chtěl do Diskuse uvést násle-
dující. 

1. Navrhnout z pohle-
du Klubu vzácné nebo 
dokonce ohrožené rázy. 
Jak jsem uvedl výše, bylo by 
vhodné sjednotit v našem ho-
lubářství termín „vzácný ráz 
plemene“, který bude vyja-
dřovat obtížnost prošlech-
ťování daného rázu na daném 
plemenu. Jako profesionální 
„šlechtitel a genetik“ musím 
zapomenout na jakékoli emo-
ce spojené s oblibou určitého 
plemene nebo rázu a mu-
sím požadovat exakt-
ní vědecký podklad 
pro dané rozhodová-
ní. Tímto podkladem 
musí být součas-
ná dostupná zna-
lost genetického 
řízení proje-
vu vzniků 
d a -

ného kresebného a barevného 
rázu na daném plemeni a ro-
zumné posouzení obtížnosti 
tento ráz vytvořit a prošlechtit. 

Jistě sklidím obrovskou kri-
tiku a opovržení za ka-
cířská slova o jed-
n o d u c h o s t i 

šlechtění některých 
rázů. Jako genetik musím 
přiznat, že je možné mno-
hé nové rázy navrhnout 
s tužkou v ruce na pa-

píru při vytvoře-
ní šlechtitelské-
ho záměru. Stačí 
znalost dědičnos-
ti dané kresby a bar-
vy, potom už jen 

holubník, krmivo a tr-
pělivost chovatele pro 
potřebných zhruba 10 
párů holubů nezbyt-
ných pro vyšlechtě-
ní a ustálení nové-
ho rázu.

Jedná se napří-
klad o vytvoření 
šupkatého morav-
ském pštrosa mod-

rého. Takový ráz zís-
káme v první generaci 

kříženců MP modrého 
kapratého a modrého bě-

lopruhého (s alelou Od do-
minantní opál). Pokud pou-

žiji špičkové holuby obou 
výchozích rázů a bě-

hem tří genera-
cí odstraním ne-
žádoucí efekty 

případných ne-
známých faktorů pů-

sobících rez nebo bronz v bí-
lých částech kresby, potom 
kdokoli musí být schopen po-
žádat o uznání nového rázu 
a dosáhnout s ním nejvyšších 

ocenění na jakýchkoli i mezi-
národních výstavách. Jen na 
okraj uvedu, že pro dokázání 
těchto slov mám 
takto postavené 
dva páry, kte-
ré mi bloku-
jí místo ve 
v l a s tn í ch 
základních 
t ř e c h 
š l e c h -
t i te l-

vat z toho důvodu, abychom 
se vyhnuli záplavě kříženců, 
kteří budou požadovat uzná-
ní nového rázu a přitom jejich 

udržení a cílené prošlech-
ťování jako „vzácného 
rázu plemene“ s daným 
popisem a výkladem 
pro příslušný vzorník 

by mohlo být obtížné.
Omlouvám se všem, kdo 

nechtějí slyšet o pleme-
nářských metodách a po-
třebě vedení rodokmenů 
u holubů ve spojitos-
ti s naším trhoveckým 
a překupnickým přístu-
pem k holubaření. Po-
kud jde o skutečnou se-

riozní šlechtitelskou práci 
na úrovni Speciálních Klu-

bů, nemusíme chodit daleko 
a stačí si vzít za vzor chovate-

le poštovních holubů, kde nabízet 
a kupovat holuba bez rodokmenu je 
historií. Nejblíže v ČSCH nám ale vzo-

rem mohou být chovatelé krá-
líků, kteří v rámci klubů ne-
zaregistrují za příslušníka 
plemene jedince, který ne-
bude mít tři generace zpět 

vyplněný rodokmen s pří-
slušníky daného plemene, 
a pro případné novošlechtě-
ní a regenerační křížení mají 
vypracovány skutečně de-
tailní Směrnice uvedené na 
webu ČSCH. Objevíme tam 
určitě mnoho myšlenek ales-
poň k zamyšlení nad navrže-
ným projektem péče o „Vzác-
né rázy plemen holubů“. 

Na druhou stranu u někte-
rých rázů a zejména recesiv-
ně založených kreseb do-
sáhnout eliminace 
zušlechťujícího 
p l e m e n a 
p o d 

12,5 % 
může být obtížné 
a zbytečně zdlou-
havé, takže vyža-
dovat tři generace 
předkůpouze daného 

ů

Málo časté rázy 
moravského pštrosamoravského pštrosa

 PŘÍSPĚVEK DO DISKUSE –

S velkým potěšením jsem přivítal článek v Chovateli 6/2010 přítele Pavla Wiede-
ra „Vzácné a málo chované rázy holubů národních plemen“. Rád bych zahájil na 
stránkách našeho Chovatele diskusi k tomuto tématu na obecné úrovni, která ale 
musí vycházet ze zvyklostí a praxe činnosti jednotlivých speciálních klubů, které 
musí sehrát svoji nezastupitelnou úlohu v Českém holubářství.

K napsání tohoto příspěvku do diskuse přistupuji z pozice vzdělavatele Klubu cho-
vatelů holubů moravských pštrosů Brno, kterým jsem od 1.11.2008. Dalším důvo-
dem této „Výzvy k diskusi“, aby dané téma nezapadlo, je i snaha začít splácet dluh 
předchozí generaci holubářů, kteří málo chované rázy nejen národních plemen pro 
České holubářství vytvořili a udržovali, ale i s vědomím, že je právě teď na nás, 
aby v současném moderním pojetí holubaření byl vytvořen systém, ve kterém ne-
budou chovatelé vzácných rázů odrazováni od svého koníčka nevhodným posouze-
ním nebo dokonce nezájmem příslušného Klubu o takovouto činnost.

ských 
programech moravských 
pštrosů žlutých bělopruhých 
s alelou Od, modrých bělo-
pruhých s recesivní alelou Toy 
Stencil a červených šupkatých 
MP s alelou Od. 

Podobné to může být u řady 
nových dnes zdánlivě „ vzác-
ných“ rázů u řady plemen. 
Proto se přikláním k nezbyt-
nosti vědeckého podkladu 
práce s genetickými vzorci 
v současném a jistě v budou-
cím holubářství, s povinnos-
tí při uznání nového nebo při 
regeneraci původního rázu, 
aby žadatel předložil rodo-
kmeny vyplněné 
do třetí genera-
ce předků pro 
minimální udr-
žitelný základ da-
ného rázu (ten 
může být 
u různých 
rázů od-
lišný – věc dohody na úrov-
ni klubů a ÚOK). Takto od-
borně podložený šlechtitelský 
program navrhuji vyžado-
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plemena by mohlo být i kon-
traproduktivní, ale to jistě od-
borníci v řadách ÚOK a vzdě-
lavatelé Klubů dokáží posoudit 
nebo si nechají poradit u od-
borníků – profesionálů, kte-
rých je v českém holubářství 
celá řada. V rámci této inicia-
tivy ÚOK bychom měli všichni 
zahájit spolupráci a pokusit se 
vypracovat společně se sou-
hlasem všech klubů pod zášti-
tou ÚOK například „Směrnici 
pro uznání vzácných rázů ple-
men holubů. K tomu 
bude potřeba 
zapomenout 
na dobu bo-
hužel ne-
dávno mi-
n u l o u 
a všichni 
zasednout 
za jeden 
stůl nebo 
k jedné 
in t e rne-
tové síti 
a kon-
struktivní 
diskusí po-
sunout čes-
ké holubářství 
tam, kam si za-
slouží. A to bez ohle-
du na pracovní vytížení 
některých odbor-
níků nebo bez 
ohledu na to, 
že nyní se 
nachází do-
tyčný odbor-
ník světového 
formátu například 
v Kanadě. Internet nám k tomu 
dává plnou svobodu a veliké 

možnosti. 
2. Zjistit po-

četní stavy cho-
vaných čis-
t o k r e v n ý c h 
jedinců. Jsem 

rád, že v tom-
to směru náš 

Klub cho-
vatelů ho-
lubů mo-
ravských 
p š t r o -
sů Brno 
předbě-
hl dobu 

a výbor 
klubu na-

vrhl na své 
schůzi dne 12.7. 

2009 oslovit cho-
vatele málo čas-

tých rázů MP 
s malou 
anke tou . 
Ta měla 
p o m o c i 

zmapova t 
historii a sou-

časnost málo častých rázů 
moravských pštrosů a podpo-
řit jejich chov. Dotazy se tý-
kaly:

1. Zjištění názoru chovatelů 
málo častých rázů MP na pří-
padné změny kriterií v soutěži 
o Mistra klubu pro tyto málo 
časté rázy.

2. Zmapování historie 
a chovatelů, kteří se o chov 
jednotlivých málo častých 
rázů zasloužili.

3. Získání obecných infor-
mací a zkušenosti pro případ-

nou regeneraci některých 
rázů.

Za málo časté rázy 
považuje výbor klubu 
tyto rázy: Bělooca-
sé ve všech barvách 
a kresbách. Bělopru-
hé mimo modrých. 

Šupinaté mimo 
č e r n ý c h . 

S t ř íbř i té 
neboli 

š e d o h n ě -
dé ve všech 

k r e s b á c h . 
Modré bronzo-

vopruhé, červeně 
a žlutě plavé kapraté a případ-
né variety v novošlechtění. 

Ostaní rázy uváděné vzor-
níkem MP (bezpruzí ve žluté, 
červené, černé a modré bar-
vě, černí šupinatí, modří čer-
nopruzí, bělopruzí a kapratí) 
považuje výbor klubu za čas-
té a dostatečně prošlechtěné.

Cílem ankety nebylo rozdě-
lit členy klubu na chovatelé 
klasických MP a barvičkáře, 
ale skutečně vytvořit záze-
mí v klubu i pro ty chovatele, 
kteří o šlechtění málo častých 
rázů a vytváření nových rázů 
nad rámec vzorníku mají sku-
tečný zájem.

Osloveno bylo celkem 23 
chovatelů MP, kteří v posled-
ních dvou letech vystavili své 
holuby na některé z klubových 
nebo celostátních výstav. Od-
pověď odeslalo jen 10 chova-
telů, což je méně než polovi-
na oslovených, ale možnost 
odpovědět měli všichni a vý-
bor klubu bude brát stanovis-
ko těchto chovatelů za základ 
pro další jednání na valných 
hromadách Klubu, případně 

pro diskusi na Klu-
bových webových 
stránkách.

Kriteria soutě-
že Mistr klubu většina 
z dotázaných navrhla 
upravit a po projed-
nání na výborové 
schůzi v Bylanech 
25.10.2009 výbor 
klubu odsouhlasil 
toto znění do vý-
stavních podmí-
nek na nejbliž-
ší celoklubovou 
výstavu, která 
byla v Bylanech 
4.a 5.12.2009:

U málo častých 
rázů bude možné zís-
kat titul Mistr Klubu na 
kolekce 8 MP jedné barvy 
a kresby, kdy ocenění všech 
holubů bude mini-
málně 90 bodů 
a celkový sou-
čet minimálně 
736 bodů . De-
tailní znění člán-
ku včetně sezna-

mu chovatelů málo 
č a s t ý c h 
rázů MP 
n a j d o u 
v š i c h n i 

na klu-
bovém 

w e b u 
w w w .

m o - r a v -
skypstros. cz.

3. Navrhnout mož-
nosti a způsoby 
obnovy nebo 
popsat šlech-
titelské cíle. 
Plně sou-
hlasím s po-
třebou zavést 
jednoznačný sys-
tém do procesu 
uznávání no-
vých rázů a re-
generace dří-
ve známých 
v z á c n ý c h 
rázů plemen 
h o l u b ů . C í -
lem by mělo 
být, aby pří-
padná novin-
ka byla správně 
posouzena.Do-
tyčný šlechtitel by 
neměl testovat znalos-
ti posuzovatele, ale měl by 
i sám dokázat jasně formulo-
vat svůj šlechtitelský program 
a v rámci Klubu si nechat 
potvrdit nebo vypraco-
vat výklad vzorníku pro 
takovou novinku, což 
by mohlo být i sou-
částí přihlášky na spe-
ciální nebo národní výsta-

vu, kde by mohla 
být i výstavní ka-
tegorie Novo-
šlechtění nebo 
jen Vzácné 
rázy plemen. 
Pro tuto ka-
tegorii jistě 
posuzova-
telé i zá-

stupci 
Klu-

bů 

n a -
jdou shodu ve zmírnění krite-
rií pro udělování cen a vytvá-
ření soutěží, tak aby se naše 
holubářství obohatilo a posu-
nulo dopředu.

Závěrem. Chov okrasných 
plemen holubů již označením 
„okrasných „předpokládá es-
tetické a tím i individuální 
hodnocení nejen kvalit vysta-
vených holubů, ale i indivi-
duální a mnohdy i specificky 
odlišný přístup k vlastnímu 

okrasnému holubaře-
ní každým jednotlivým 
holubářem. Proto vždy 
bylo, je a zůstane ve-
lice obtížné sjednotit 
názory holubářů na 
cokoli. To znamená 
i na tak zdánlivě 

triviální otázku, 
jakou jsou 

i zásady vedení evidence a ve-
dení rodokmenů,uznávání no-
vých a vzácných rázů jednotli-
vých plemen. 

Tento princip individuál-
nosti a nezávislosti každého 
okrasného holubáře musíme 
mít vždy na vědomí, pokud 
se budeme pokoušet coko-
li pro okrasné holubáře orga-
nizovat, doporučovat a nedej 
bože a soudruzi na nebesích, 
cokoli se snažit v Klubech či 
celostátně sjednocovat a vy-
žadovat.

Z tohoto předpokladu jsem 
se snažil vycházet i při psa-

ní tohoto příspěvku do 
diskuse. Na druhé stra-

ně si musí každý ho-
lubář uvědomit, 

že pokud mu 
Svaz vydá 
k r o u ž e k 
k označe-

ní jeho 
h o - l u b a , 
měl by sou- h l a -
sit s tím, že toto číslo krouž-
ku bude zveřejněno na webu 
minimálně Klubu nebo ko-
nečně na webu ÚOK. Pokud 
chce získat titul Mistra klubu 
nebo si nechat uznat Plemen-
ný chov jako doklad vysoké 
úrovně svého chovu, měl by 
se podřídit celostátně dohod-
nutým zásadám, které by měly 
být vytvořeny na základě sou-
hlasů všech Klubů a zastře-
šeny ÚOK a vytvořeny na zá-
kladě skutečných odborných 
podkladů, které napomohou 
zvýšení úrovně našeho holu-
bářství obecně a to jak v rámci 
zušlechťování nejrozšířeněj-
ších rázů, tak ale i pomohou 
zvýšení obliby rázů vzácných 
či zcela nových.

Těším se na konstruktivní, 
ale jistě tvůrčí diskusi. 

RNDr. MILAN TYLLER, 
milan.tyller@tiscali.cz

M o -
r a v s k ý 

pštros čer-
ný bělopruhý, 

foto F. Gajdůšek 
(1), žlutý bělopru-

hý, foto RNDr. Milan 
Tyller (2), modrý kap-

ratý běloocasý, foto Ing. 
Miroslav Otruba (3), černý bě-

loocasý, foto Bc. Alexandr Ve-
selý (4), modrý bělopruhý Od, 
foto Ing. Miroslav Otruba (5), 
červený šupkatý – výletek, foto 

RNDr. Milan Tyller (6).
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