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celostátn í výstavaCHOVATEI 2021

z pohledu holubáře I plemenné chovy
Kdy¾ jsme se na sklonku lé ta ZOzt
ji¾ zač ali naplno tě¹ it na ú č astna
nejvýznamněj¹ í ch výstavách u nás
a v zahranič í ,dostavilo se rozč arování
spoč í vají cív opětovně rostoucí m
poč tu covidových pří padů ,které nám
předchozí rok 2020 výstavy doslova
vymazalo z výstavní ho kalendáře.
Obavy se bezpochyby promí tly do
na¹ í opatrnosti při obeslání celostátní
výstavy, jen¾ se nakonec ve dnech
19.-20. l1 . 2021 uskuteč nila, byť
do poslední chví Ie se nad ní vzná¹ el
Damoklů v meč .

rá umo¾ ňuje pracovat v klidu a soustředit se
na kvalitu posuzovatelské ho výkonu. Okrasní
holubi byli umí stěni v tradič ní msamostatné m

pavilonu v pů vodní budově výstavi¹ tě. Velkou výhodou tohoto prostoru

Ne¾ se vydáme po stopách v¹ eobecné č ásti, při které se konaly i některé speciální výstavy, je ví ce ne¾ vhodné si přiblí ¾ it expozici plemenných chovů , která č í tala42 kolekcí
s ú č astí336 holubů . V sekci holubi se posled-

nitaková přehIí dka uskuteč nila před třemi lety
sezóně 202012021, kdy se výstava nekonala, dostali noví zájemci výjimeč nou mo¾ nost
ucházet se o plemerrné chovy pří mo na holubní ku. Někteří pak té to mo¾ nosti vyU¾ ili, třeba Jiří Khajl s č eskými

je navozené domácké prostředí , nevý-

a v

hodou ní zké stropy
a zvý¹ ené mno¾ ství

prachu, ale tento
ne¹ var ú plně za-

staváky č erveným i sed la-

stí nil

\
,i

ledné skóre 1509 přihlá¹ ených

Vo, bů potě¹ í aspíu¾¹ eitkových holuokrasných

tými

pesimisty,
ale z objektivní ho hlediska je
to s kontextem na realitu
dne¹ ní ch dnů docela ú spěch

nebo Pa-

vel Barna
rakovnickými kotrláky hned
ve č tyřech zbarve-

s

Expozici,

ní chanadtosorien-

tálnimi racky blondi-

4

netami. Stávají cí m dr-

¾ itelů mpak byla platnost certifikátu o rok
posU nUta.

na kterou jsme

se tě¹ ili a po-

ctivě

připravovali dva roky, posuzovalo 25 posuzo-

z Č ech, Moravy
i Slovenska, a to pod vedení m -|iří ho Holaně.
Na ka¾ dé hoz posuzovatelů tak připadlo přibli¾ ně 60 holubů , co¾ je základní norma, ktevatelu

'.-

velký posu

litě klecí , neboť
se

podařilo kom-

pletní expozici

holubů

umí stit
do velkoformátových klecí o rozměru kójí 50 x 50 x 50 cm. A to je obrovský
posun dopředu. Děkuji v¹ em, kteří ¹ li tomuto
pokroku naproti.

Plemenné chovy jsou č eskou

lZa le¾ itostí , Zmí něné chovy by měly

prokázat jak kvalitu, tak i schopnost ¹ lechtitelské soustavné práce a v ideální m pří padě být
zdrojem výjimeč né hogenofondu poznatkovou základnou. Zájem o tuto formu nadstavby chovatelství stále je a myslí m si, ¾ e do
budoucna bude spí ¹ epřibývat, neboť se z rozhodnutí ÚOI<CHH zvý¹ ila finanč ní podpora
pro dr¾ itele PCHovů . Zatí m jedině mimořádně
ú spě¹ ná ú č astv obeslání plemenných chovů ,
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kdy dr¾ itelova ,,superkolekce" zí ská celkově
nejmé ně 760 bodů , vede k zisku titulu Mistr
Č eské republiky v chovu holubů . Je pravdou,
¾ e holubáři s tí mto nejvy¹ ¹ í mmo¾ ným ocenění m ¹ lechtitelské práce, na rozdí l od jiných
odborností , snad a¾ lehková¾ ně ¹ etří ,Titul
mistra mů ¾ etezí skat na akci jen jednou za
dva roky a jen u plemenných chovů při splnění vysokých bodových kvót, Mo¾ ná by
stálo za zamy¹ lení přené st soutě¾ o tento titul na ka¾ dou celostátní výstavu, a to na č tyřč lenné kolekce
(u PCH předem urč ení jedin-

lo. Č ejky byly umí stěny hned u hlavní ulič ky
a pohled na 24 a¾ na výjimky ¹ pič kovýchzástupců na¹ eho národní ho plemene v jedné barvě, nemohl nechat
chladným ¾ ádné ho
z diváků , Byly to
č ejky moderní ho
pří stupu ve věci
rousů , kdy u¾ neklademe dů raz na samotnou dé lku per, ale
spí ¹ ena jejich ucelenost, pevnost,
hustotu, tvar
a souběh do su-

ci), korelují cí s kolekcemi stále posoutě¾ e
okresů .
Jak jde

č as, nelze

¾ e lať ka v

č erné ¹ upkaté

opomenout,

q€
,J .

¾ luté bělou¹ e Mgr. Alexandra
Veselé ho. U obou těchto kolekcí nebyly takřka znát rozdí ly mezi pohlaví mi,
holubi měli silné postavy a přednosti ve stě¾ ejní chplemenných znací ch,
Titul mistra Č eské republiky zí skaly
u¾ jen tyto nejlé pe oceněné kolekce, které bez pochyby té ¾ oslovily
vět¹ inu z náv¹ těvní ků .Jednak prvotří dní č e¹ tístaváci č erní sedlatí Zdeňka Beka (761 bodů )
a rakovnič tí kotrláci č ervení sedlatí Du¹ ana Barcucha (761 bodů ).

a kudrnáč e

U

,iť ffi,

posuzování
plemennych chovů se posouvá. Zatí mco dří ve se posuzovatelé chovali jako ,,Je¾ í ¹ ci",nyní jsou opatrněj¹ í ,dokonce a¾ tak, ¾ e pouze dva holubi
ze 336 vystavených dosáhli na predikát
vynikají cí a zisk 97 bodů , © loo giganta modré ho bělou¹ e z chovu Mgr. Ondřeje Matou¹ e a rakovnické ho

staváků

byly k vidění silné postavy s odpoví dají cí
¹ irokou volatos-

tí

hru¹ kovité ho
u kotrlá-

tvaru,

ků zase

kotrláka č ervené ho sedlaté ho Du¹ ana
Barcucha,
kterým tí mto gratuluji.

krátké ,

pozvednuté , py¹ né a přitom jemné

postavy, obě kolekce

Celé expozici zcela
jednoznač ně dominova-

Kuč era, na bělopruhé

S. © kolní k.Některým

č ejkám by slu¹ ela lep¹ í
pří prava kresby, zejmé na

ly č eské č ejky rousné v č er-

né m zbarvení ve vzorcí ch
bělopruhé m a ¹ upkaté m,které
se ucházely o PCH nově, a přitom
to byli nadstandardně kvalitní holubi, v mi-

kreslená plemena.

mořádně atraktivní kombinaci č erno-bí lé ho
kontrastu, l zde se ov¹ em body docela ¹ etři-

Ji¾ jsme zmí nili nejlé pe ohodnocené jednotlivce, asi nejatraktivněji zastoupené pleme-

na hlavě, ale toto doporuč ení platí i pro lysky a č etná dal¹ í

5

Rakovnický
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oC.9/
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pohár, chov.
D. Barcuch
Gigant modrý
bělou¹ ,
oc. 97 body,
¹ ampion Č R,
chov.

7

Mgr. Matou¹
č eská lyska
rousná modrá
¹ upkatá,
oc. 95 body,
chov. S. ¹ kolní k

ď
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Č eská bagdeta
č ápek č erný

bělopruhý

oc.94

9

L

modré ¹ upkaté bělohroté Radima Kutry

+&

pí ch per, Na

pulárněj¹ í

no a zbývá nám vyzvednout nejvý¹ e oceněné
osmič lenné kolekce. Byly dvě a obě celkem
se ziskem ú ctyhodných 764 bodů . © loo rysy

b.,

chov. Ing. Krupka
Č eský stavák
č erný sedlatý,
oc, 96 body,
chov. Zdeněk Bek

byly sestaveny z dokonale
kreslených jedinců s odpoví dají cí m
pro¹ lechtění m hlavy. Na hranici 760 bodů
dosáhla ji¾ zmí něná kolekce gigantů mod-

rých bělou¹ ů Mgr. Ondřeje Matou¹ e, jako¾ i zástupci národní ch plemen - č eské

bagdety č ervené bělopruhé Jaromí ra Kropáč ka a snad trochu překvapivě i nestora
chovu č eské č ejky hladkonohé stří břité bezpruhé josefa Erlicha. V¹ em ú spě¹ ným chovatelů m bude předán mistrovský diplom
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lvloravský p¹ tros č erný ¹ upinatý,
oc. 95 body, chov. Jan Kelbl
lt"4oravský p¹ tros modrý, oc. 96 body,
pohár, chov. O. Řezní č ek
o rie ntá l n í racek l:l ondi neta č er n á,
oc. 91 body, chov. P. Barna
Modenka schietti č erná, oc. 96 body,
chov. lng. Č ech
Altenburský bublák ¾ lutě plavý pruhový,
oc.96 body, pohár, chov. lng. A. Bukovský

nejpozději na konferenci odbornosti. Srdeč ně gratu

l

uj i.

O plemenné chov,v se ucháze|i i 1ini
chovatelé se svými plemeny, z nich¾ by
mnozí mohli dosáhnout na mistrovský
titul, ale nese¹ la se jim tak vyrovnaná

bivým tvarem hlavy pů sobili orientální rackové blondinety č erné ho zbarvení od Pavla
Barny, který dodal hned č í yřirázy rakovnických kotrláků (Č C na ¾ |uté a č erné sedlaté ).

a bí lých gigantů dodali P, Kejzlar a Mgr. Matou¹ . Pestřej ¹ í zastou pen í barev měl a slouč ená

kolekce indiánů K. © uláka, jen¾ zaznamenala Č Cza 96 bodů . Na č eské bagdety

katé obdr¾ el ¹ ampiona Č eské republiky holub Stanislava ¹ kolní ka, přič em¾ posuzovatel vyzvedl
neJ S pí ¹ nároč nost ¹ lechtění to-

\-'

hoto ubývajicí ho plemene, jako¾ i nároč ný ¹ up-

katý vzorek, neboť č eské
č ejky stej né ho chovatele
a Romana Kuč ery vyka
zot aly výraz něj¹ í

celá kolekce nebo byli jejich holubi
pří sněji posouzeni. K vidění byli třeba kobur¹ tí skřivani bezpruzí , ví cero kolekcí moravských p¹ trosů , kde
zí skal č estnou cenu na č erné pavel
Barták a na č erné ¹ upinaté Jan Kelbl.
Vzácné č er-

,.,

ké ocenění

kvalitu. 6
_7

zí skali i č erní sedlatí kotrláci syna Romana. Mezi

kolekcemi PChovů

byli
k vidění je¹ tě třeba modenky č erné lng. Č echa nebo ¾ lutí p¹ trosi M. Maredy a ]. Slabé ho. Závěr
expozice patřil novince v PChovech - pra¾ ské mu rejdič i krátkozobé mu č ervené mu sed,
laté mu z chovu Mgr, A, Veselé ho - sesta-

nejví ce

přiblí ¾ ili modří (bez-

novaný lng. Novotným.
Tradič ně silné slezské
barevnohlávky modré
přivezl lng. Karel Li¹ ka (č C), u nás docela
vzácné rysy č erné ¹ upkaté MU Dr. Ladislav Vojáč ek (Č C), takté ¾ raritní
rnodré trnavohroté ¹ upkaté Jaroslav Mráč ek, jen¾ na ně zí skal pohár
předsedy sboru posuzovatelů Jiří ho Holaně za
nejlep¹ í ho rysa celostátní výstavy, Na nrodré
bělopruhé zaznamenal ú spěch i ]oseí Rómer
(č C). Kvalitní kolekce modrých ¹ upkatých rysů

ké postavy, hrdě nesené
postoj. Vyso-

vezla Milada
Herynková, ov¹ em

pruzrJ Ondřeje Řezní č ka, jen¾ si na ně odvezl
dokonce pohár pro nejlep-"
¹ iho moravské ho p¹ trosa vě-

)

hrudi a dokonalý

né běloocasé při-

ideálu se

Toto na¹ e plemeno se stalo nejzastoupeněj¹ í m v PCHovech vů bec, a to té ¾ dí ky
rodinné mu klanu Barcuchových. Uspě¹ něj¹ í byl tentokrát táta Du¹ an, jeho¾ č ervení sedlatí nemají konkurenci (¹ ampion
č eské republiky), ale bodovali i ¾ lutí sedlatí (pohár pro nejlep¹ í ho rakovnické ho
kotrláka, věnovaný S. Bro¾ kem). Slu¹ í
se zmí nit i jeho plnobarevné č ervené a bí lé (Č C), kteří mají v tomto
chovu lí bivý ú hel mezi zobá\ .
kem a č elem, kratke ¹ iro-

č ápky zí skal č estnou cenu lng. Jaroslav Krupka, u č eských staváků pohár č asopisu Chovatel za nellep¹ í ho staváka Zdeněk Bek. Na č eské
Iysky běloocasé rousné modré ¹ up-

venou převá¾ ně z mladých jedincu,
č emu¾ odpovidala vyspělost ně-

.i]] '.]'
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kterých znaků . Měl jsenl obavy,

jak budou tito holubi vizuálně pů sobit po ¹ pič kových kolekcich
rakovn ických

kotrláku, výsledek ov¹ em
předč il mé
oč ekávání .

Na plemennou

kolekci altenburských bubláků zí skal pohár
pro nejlep¹ í ho bubláka věnovaný ÚOI<CHH
svěřenec lng. Ale¹ e Bukovské ho. Vyrovnaným dojmem s perfektní m dr¾ ení m těla a lí -

Podmí nkou pro
obeslání plemenných chovů je ú č astdvou
star¹ í ch chovných holubic a nelmé ně tří
výletků v kolekci, v¹ e z odchovu ¾ adatele. Je to proto, ¾ e bez mládí není cesta dopředu. V poslední ch letech se a¾ pří li¹ č as-
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