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Č eská č ejka
rousná č erná
bělopruhá
z expozice
PChovú
Ceská č ejka
č erná bělopruhá
z expozice PCH
Rys nlodrý
¹ upkatý
běl., expclzice
PCHovů
Č eská č ejka
rousná č erná
¹ upkatá,

Č C za 96 b.,

chov. R. Kuč era

a

rá umo¾ ňuje pracovat v klidu a soustředit se
na kvalitu posuzovatelské ho výkonu. Okrasní
holubi byli umí stěni v tradič ní m samostatné m
pavilonu v pů vodní  budo-

Á

celostátn
z pohledu

í výstavaCHOVATEI 2021
holubáře I plemenné  chovy

I

Kdy¾  jsme se na sklonku lé ta ZOzt
ji¾  zač ali naplno tě¹ it na ú č ast na
nejvýznamněj¹ í ch výstavách u nás
a v zahranič í , dostavilo se rozč arování
spoč í vají cí  v 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 .

Vo,
ledné  skóre 1509 přihlá¹ ených
okrasných a u¾ itkových holu-
bů  potě¹ í  spí ¹ e pesimisty,

ale z objektivní ho hlediska je
to s kontextem na realitu
dne¹ ní ch dnů  do-
cela ú spěch
Expozici,

na kterou jsme
se tě¹ ili a po-
ctivě připravo-
vali dva roky, po-
suzovalo 25 posuzo-
vatelu z Č ech, Moravy
i Slovenska, a to pod vedení m -|iří ho Holaně.
Na ka¾ dé ho z posuzovatelů  tak připadlo při-
bli¾ ně 60 holubů , co¾  je základní  norma, kte-

vě výstavi¹ tě. Velkou vý-
hodou tohoto prostoru
je navozené  domác-
ké  prostředí , nevý-
hodou ní zké  stropy
a zvý¹ ené  mno¾ ství
prachu, ale tento
ne¹ var ú plně za-

stí nil

Ne¾  se vydáme po stopách v¹ eobecné  č ás-
ti, při které  se konaly i některé  speciální  vý-
stavy, je ví ce ne¾  vhodné  si přiblí ¾ it expozi-
ci plemenných chovů , která č í tala 42 kolekcí
s ú č astí  336 holubů . V sekci holubi se posled-
nitaková přehIí dka uskuteč nila před třemi lety
a v sezóně 202012021, kdy se výstava nekona-
la, dostali noví  zájemci výjimeč nou mo¾ nost
ucházet se o plemerrné  chovy pří mo na ho-

lubní ku. Někteří  pak té to mo¾ nosti vy-
U¾ ili, třeba Jiří  Khajl s č eskými

staváky č erveným i sed la-

tými
nebo Pa-

vel Barna
s rakovnický-

mi kotrláky hned
ve č tyřech zbarve-

ní chanadtosorien-
tálnimi racky blondi-
netami. Stávají cí m dr-
¾ itelů m pak byla plat-

nost certifikátu o rok
posU nUta.

Plemenné  chovy jsou č eskou
lZa le¾ itostí , Zmí něné  chovy by měly

prokázat jak kvalitu, tak i schopnost ¹ lechtitel-

měru kójí  50 x 50 x 50 cm. A to je obrovský
posun dopředu. Děkuji v¹ em, kteří  ¹ li tomuto
pokroku naproti.

ské  soustavné  práce a v ideální m pří padě být
zdrojem výjimeč né ho genofondu i poznat-
kovou základnou. Zájem o tuto formu nad-
stavby chovatelství  stále je a myslí m si, ¾ e do
budoucna bude spí ¹ e přibývat, neboť  se z roz-
hodnutí  ÚOI<CHH zvý¹ ila finanč ní  podpora
pro dr¾ itele PCHovů . Zatí m jedině mimořádně
ú spě¹ ná ú č ast v obeslání  plemenných chovů ,

velký posu
litě klecí , neboť
se podařilo kom-
pletní  expozici
holubů  umí stit
do velkoformá-

tových klecí  o roz-

6

eť

ů

\
,i

4

'.-



eHOVRTEL ,, ,

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 m mo¾ ným oce-
nění m ¹ lechtitelské  práce, na rozdí l od jiných
odborností , snad a¾  lehková¾ ně ¹ etří , Titul
mistra mů ¾ ete zí skat na akci jen jednou za
dva roky a jen u plemenných chovů  při spl-
nění  vysokých bodových kvót, Mo¾ ná by
stálo za zamy¹ lení přené st soutě¾  o ten-
to titul na ka¾ dou celostátní  výsta-
vu, a to na č tyřč lenné  kolekce
(u PCH předem urč ení jedin-
ci), korelují cí  s kolek-
cemi stále po-
pulárněj¹ í
soutě¾ e
okresů .

Jak jde

č as, nelze opomenout,
¾ e lať ka v posuzování
plemennych chovů  se po-
souvá. Zatí mco dří ve se posu-
zovatelé  chovali jako ,,Je¾ í ¹ ci", nyní jsou opa-
trněj¹ í , dokonce a¾  tak, ¾ e pouze dva holubi
ze 336 vystavených dosáhli na predikát
vynikají cí  a zisk 97 bodů , © lo o gi-
ganta modré ho bělou¹ e z cho-
vu Mgr. Ondřeje Matou-
¹ e a rakovnické ho
kotrláka č erve-
né ho sedlaté -
ho Du¹ ana
Barcucha,
kterým tí m-
to gratuluji.

Celé  expozici zcela
jednoznač ně dominova-
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-
mořádně atraktivní  kombinaci č erno-bí lé ho
kontrastu, l zde se ov¹ em body docela ¹ etři-

lo. Č ejky byly umí stěny hned u hlavní  ulič ky
a pohled na 24 a¾  na výjimky ¹ pič kových zá-
stupců  na¹ eho národní ho plemene v jed-

né  barvě, nemohl nechat
chladným ¾ ádné ho
z diváků , Byly to
č ejky moderní ho
pří stupu ve věci

rousů , kdy u¾  nekla-
deme dů raz na samot-
nou dé lku per, ale
spí ¹ e na jejich uce-
lenost, pevnost,
hustotu, tvar

a souběh do su-
pí ch per, Na

č erné  ¹ upkaté

Kuč era, na bělopruhé
S. © kolní k. Některým

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

na hlavě, ale toto doporuč e-
ní  platí  i pro lysky a č etná dal¹ í

kreslená plemena.

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

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

modré  ¹ upkaté  bělohroté  Radima Kutry
a kudrnáč e ¾ luté  bělou¹ e Mgr. Alexandra
Veselé ho. U obou těchto kolekcí  neby-
ly takřka znát rozdí ly mezi pohlaví mi,
holubi měli silné  postavy a přednos-
ti ve stě¾ ejní ch plemenných znací ch,
Titul mistra Č eské  republiky zí skaly
u¾  jen tyto nejlé pe oceněné  kolek-
ce, které  bez pochyby té ¾  oslovily
vět¹ inu z náv¹ těvní ků . Jednak pr-

votří dní  č e¹ tí  staváci č erní  sed-
latí  Zdeňka Beka (761 bodů )

a rakovnič tí  kotrláci č erve-
ní  sedlatí  Du¹ ana Bar-

cucha (761 bodů ).
U staváků

byly k vi-
dění  silné  posta-
vy s odpoví dají cí
¹ irokou volatos-
tí  hru¹ kovité ho
tvaru, u kotrlá-
ků  zase krátké ,

pozvednuté , py¹ -
né  a přitom jemné

postavy, obě kolekce
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, ja-
ko¾  i zástupci národní ch plemen - č eské
bagdety č ervené  bělopruhé  Jaromí ra Kro-
páč ka a snad trochu překvapivě i nestora
chovu č eské  č ejky hladkonohé  stří břité  bez-
pruhé  josefa Erlicha. V¹ em ú spě¹ ným cho-
vatelů m bude předán mistrovský diplom
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5 Rakovnický
kotrlák č ervený
sedlatý,
oC.9/ b,,
pohár, chov.
D. Barcuch

6 Gigant modrý
bělou¹ ,
oc. 97 body,
¹ ampion Č R,
chov.
Mgr. Matou¹

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

8 Č eská bagdeta
č ápek č erný
bělopruhý
oc.94 b.,
chov. Ing. Krupka

9 Č eský stavák
č erný sedlatý,
oc, 96 body,
chov. Zdeněk Bek
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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
celá kolekce nebo byli jejich holubi
pří sněji posouzeni. K vidění  byli tře-
ba kobur¹ tí  skřivani bezpruzí , ví ce-
ro 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-
né  bělo-
ocasé  při-
vezla Milada
Herynková, ov¹ em
ideálu se nejví ce
přiblí ¾ ili modří (bez-
pruzrJ Ondřeje Řezní č -
ka, jen¾  si na ně odvezl
dokonce pohár pro nejlep-"
¹ iho moravské ho p¹ trosa vě-
novaný lng. Novotným.
Tradič ně silné  slezské
barevnohlávky modré
přivezl lng. Karel Li¹ -
ka (č C), u nás docela
vzácné  rysy č erné  ¹ up-
katé  MU Dr. Ladislav Vo-
jáč ek (Č C), takté ¾  raritní
rnodré  trnavohroté  ¹ upkaté  Jaro-
slav 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

a bí lých gigantů  dodali P, Kejzlar a Mgr. Ma-
tou¹ . Pestřej ¹  í  zastou pen í  barev měl a slouč ená
kolekce indiánů  K. © uláka, jen¾  zaznamena-
la Č C za 96 bodů . Na č eské  bagdety
č ápky zí skal č estnou cenu lng. Jaro-
slav Krupka, u č eských staváků  po-
hár č asopisu Chovatel za nellep¹ í -
ho staváka Zdeněk Bek. Na č eské
Iysky běloocasé  rousné  modré  ¹ up-
katé  obdr¾ el ¹ ampiona Č eské  re-

publiky holub Stanislava ¹ kolní -
ka, přič em¾  posuzovatel vyzvedl
neJ Spí ¹  nároč nost ¹ lechtění  to-

hoto ubývajicí ho pleme-
ne, jako¾  i nároč ný ¹ up-
katý vzorek, neboť  č eské
č ejky stej né ho chovatele
a Romana Kuč ery vyka
zot aly vý-
raz něj¹ í
kvalitu. 6
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bivým tvarem hlavy pů sobili orientální  rac-
kové  blondinety č erné ho zbarvení  od Pavla
Barny, který dodal hned č í yři rázy rakovnic-
kých kotrláků  (Č C na ¾ |uté  a č erné  sedlaté ).

Toto na¹ e plemeno se stalo nejzastoupe-
něj¹ 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 er-
vení  sedlatí  nemají  konkurenci (¹ ampion

č eské  republiky), ale bodovali i ¾ lutí sed-
latí  (pohár pro nejlep¹ í ho rakovnické ho

kotrláka, věnovaný S. Bro¾ kem). Slu¹ í
se zmí nit i jeho plnobarevné  č erve-

né  a bí lé  (Č C), kteří  mají v tomto
\ . chovu lí bivý ú hel mezi zobá-

kem a č elem, kratke ¹ iro-
ké  postavy, hrdě nesené

hrudi a dokonalý
postoj. Vyso-

ké  ocenění
zí skali i č er-
ní  sedlatí  ko-
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trláci syna Romana. Mezi
kolekcemi PChovů  byli

k vidění  je¹ tě třeba moden-
ky č erné  lng. Č echa nebo ¾ lu-

tí  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-

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

kterých znaků . Měl jsenl obavy,
jak budou tito holubi vizu-

álně pů sobit po ¹ pič -
kových kolekcich

rakovn ických
kotrláku, vý-

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

sledek ov¹ em
předč il mé
oč ekávání .

Podmí n-
kou pro

obeslání  plemenných chovů  je ú č ast dvou
star¹ í ch chovných holubic a nelmé ně tří
výletků  v kolekci, v¹ e z odchovu ¾ adate-
le. Je to proto, ¾ e bez mládí  není  cesta do-
předu. V poslední ch letech se a¾  pří li¹  č as-
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15 Smf{tlý cbsfwopimáwfl npesý, pd. 96 c.,
È C, dipw, moh. Lj¹ lb

16 moejáo ¹ fepioìeý, pd.96 c,,
dipw. K, ¹ vmál

up tfuláwánf t dipwbufmj, luføí  obøí lbkí , ¾ f {f
{esbwpuoí di eù wpeù  qøj¹ mj p wìu¹ jov pedip-
wv. Ocwzlmf ná bwj{pwboé  {usáuz ob twìep-
ní  u{w. ofnpd nmbeýdi ipmvcù , Jf up qpmz-
gblupsjámoí  pofnpdoìoí , kfo¾  ná qsjnásoì

wjspwý qù wpe. Pspup qplve didfnf ú è jo-
oì vdisáoju pedipw pe {usáu, bqmjlvkfnf
ipmpvcbuù n pe{lpv¹ fopv wbldí ov dpm-
wbd RP tmpwfotlé  qspwfojfodf. U dipwù ,
lufsé  wìeí , ¾ f nbkí  qpuí ¾ f tqí ¹ f sftqjsbè -
oí ip dibsblufsv (eýdibdí  bqbsáu), of{bqp-
ní oánf ob pdisbov qspuj ifsqft wjsó{f
(tmpwfotlá wbldí ob Pibsnbwbd Cpmvncj),
lez pcì { wbldí o tpvè btoì disáoí  qspuj
qtfvepnpsv.

Jbl ú tqì¹ oé  czmz lpmfldf w sándj qmf-
nfooýdi dipwù  tf nù ¾ fuf qpeí wbu ob xfcv
dtdie{,fv w tfldj ipmvcj, qpelbqjupmb Pmf-
nfooé  dipwz. Nbmf{ofuf ubn j qøfimfe es-
¾ jufmù  ujuvmv Mjtus È ftlé  sfqvcmjlz. V qøí ¹ uí n
è í tmf ob¹ fip è btpqjtv tf qpeí wánf ob {bkí -
nbwptuj { w¹ fpcfdoé  è átuj dfmptuáuoí  wýtubwz
Cipwbufm 2021.

Tfyu b gpmp Mhs. Bd. Áusur,ompo VstsLz

Suvejkoí  pcps AG ROPODNIsosvÍ
Snìsz: Cipw lpoí  b kf{efduwí

ZfnìeìItlý qspwp{

Suvejkoí  pcps wETERsoÁØtTwÍ
Snìsz: V¹ fpcfdoé  wfufsjoáøtuwí , Cipw lpoí

Nbw¹ ujwuf oát ob DEN ¹ spmz
w tpcpuv 7. lwìuob 2022 pe 9.00 ipe.
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