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Evropská výstava
moravských pštrosů
Ve dnech 4.–6. listopadu 2010 se ve Slavkově
u Brna uskutečnila 1. Evropská výstava moravských pštrosů, největší mezinárodní výstavní akce
na našem území v letošním roce. Bylo zde vystaveno 963 moravských pštrosů 27 barevných a kresebných rázů od 104 vystavovatelů ze tří zemí –
Česka, Německa a Slovenska.
Speciální klub chovatelů
moravského pštrosa se sídlem
v Brně tak poprvé na základě
důvěry a pověření EE povýšil
svoje tradičně již více než 85 let
pořádané speciální výstavy na
evropskou úroveň. To je pověření významné, neboť tím další naše domácí plemeno, které
je navíc v posledních desetiletích u nás plemenem nejvystavovanějším, dostalo rozměr
vpravdě evropský. Proto se
také s napětím očekávalo, jak
tato významná zkouška našich
holubů, chovatelů, ale i organizátorů dopadne. Dnes je již

možno říci,
že dopadla velmi úspěšně.
Začněme u organizátorů.
Výstava, uspořádaná s podporou krajského hejtmana Jihomoravského kraje, byla uspořádána v pěkné hale slavkovské ZO,
která skýtá zároveň odpovídající zázemí, a to bez zřetelných
nedostatků. V úvodu proběhlo
slavnostní zahájení, kterého se
zúčastnili jak představitelé pořádajícího klubu, tak představitelé
nejvyšších holubářských orgá-
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nů svazu, ale i starosta hostitelského města Slavkova. Holubi byli v drtivé většině umístěni
„na jednu klec“ a byli podle evropských zvyklostí rozděleni do 4 kategorií podle
věku a pohlaví, péče
garantů o ně byla
vzorová. Posuzování (evropským způsobem) proběhlo bez problémů,
byť míra adaptace jednotlivých
posuzovatelů,
mezi
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nimiž
byli i dva posuzovatelé ze Slovenska na ně byla různá. Pěkný
a hlavně úplný dvojjazyčný kata-

log byl nejen vybaven kompletním oceněním, ale byl k dostání
okamžitě při zahájení výstavy. Je
možno říci, že jsou to věci samozřejmé, ale na kolika nejen
našich, ale i zahraničních
výstavách tyto samozřejmosti v praxi vidíme?
Pokud jde o holuby,
pak každý nepředpojatý
návštěvník mohl po prohlídce
výstavy konstatovat, že
přes často poněkud škarohlídské
prognózy
o našem
chovatelství úroveň vystavených holubů
trvale roste.
Na většinu vystavených rázů
mohl zasvěcený odborník hledět
s opravdovým potěšením. Více než 120
žlutých upoutalo barvou i zlepšenými
tělesnými tvary, jedinou významnou rezervou u nich zůstávají
často světlé oči. Neuvěřitelných 250 červených
(nejpočetnější ráz výstavy) jen
potvrdilo jejich momentální výraznou převahu
nad modrými. Jejich barva a často i lesk jsou překrásné a domnívám se, že
dnes opravdu nemají v holubářském světě konkurenci.
Dodají-li k tomu i odpovídající tělesné tvary, pak se nelze jejich široké oblibě divit. Zároveň

jejich špičková barva a lesk inspirují k jisté obezřetnosti, aby
se v budoucnu nestaly prostředkem jejich zavedení na scestí,
jak jsme to byli svědky i u jiných plemen. Slabá stovka
černých
zklamala
počtem,
ne však
kvalitou.
Černí
dnes
u špičko-

ale zároveň podle mého názoru
i nejkrásnější ráz moravského
pštrosa a je škoda, že v posledních letech jakoby stagnoval.
Více než 150 modrých bezpruhých potvrdilo primát v tělesných tvarech, které se v posledních letech díky posuzování
zbavily mezdních extrémů. Zároveň trvají rozdíly v intenzitě
barvy, ba domnívám se, že přibývá problémů ve vyrovnanosti
barvy v zádech, v barvě očí a zahnědlosti letek. Analogicky to
platí i o modrých černopruhých,
kterých bylo vystaveno necelých
50 kusů. Přibližně 60 modrých
bělopruhých potvrdilo rostoucí
oblibu tohoto atraktivního rázu,
je však třeba jasně stanovit zá-
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vých jedinců šťastně spojují vhodné tělesné tvary s leskem a barvou a kvalitou barvy
oka – velmi líbivá kombinace.
Zdá se však, jakoby se úžila jejich základna i špička. Jen přes
50 černých šupinatých bylo
pro mě zklamáním nejen počtem, ale musím se přiznat, že
i do jisté míry i kvalitou. Jistě
jde o chovatelsky nejnáročnější,

kladní
chovné cíle ve zbarvení
pruhů a letek, vyplývající z jejich genetického založení. Příjemným překvapením bylo 20
modrých černě kapratých – dosáhnou-li tělesných tvarů a pravidelné kresby štítů, jde o velmi
líbivý ráz. Pestrý závěr výstavy
tvořily málo chované barevné
a kresebné rázy na různém stupni prošlechtěnosti barvy i tělesných tvarů. Nejblíže k standardním tvarům mají bezesporu
běloocasí všech barev – atraktivní barevná kombinace. Nesporný trvalý pokrok prokázali
modří, červení a žlutí šupinatí,
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mezi nimiž se objevilo i několik
netradičních šupkatých, což bohužel uniklo i pozornosti posuzovatele. Pozoruhodnou ukázkou
byli i stříbřití a modří bronzovopruzí a kapratí.
Celkově byla 1. Evropská výstava moravských pštrosů působivou a dobře zvládnutou
ukázkou toho nejlepšího, co
dnes v chovu moravských
pštrosů je. V jejím závěru byly přidělené tituly Evropských šampiónů odměněny hodnotnými poháry.
Význam výstavy vhodně
doplnilo i vydání malé
monografie „Moravský
pštros“ (autoři Chrastil,
Jaroš) inspirované klubem. Po více než 90 letech tak moravský pštros
dostal druhou monografii,
kterou si svou širokou oblibou
u nás nepochybně zaslouží.
Jistě by pozorný pozorovatel našel detaily, které lze dále
zlepšovat, ať už ve včasném
zařazení do mezinárodního kalendáře výstav, včasné a opakované propagaci,
intenzivnějším a užším styku se zahraničními speciálními kluby chovatelů apod. Za
pozornost jistě stojí i „strategické“ úvaha, zda je lepší pořádat
Evropskou výstavu na půdorysu tradiční speciálky, nebo volit raději k této příležitosti velkou všeobecnou výstavu. Cíle
jsou jasné – získat ještě větší počet účastníků a návštěvníků ze zahraničí a výhledově prosadit naše chovné cíle plemena

jako určující země v rámci Evropského svazu. Jsou to cíle nemalé a nelze je uskutečnit ze dne
na den. Důležitý první krok
byl ale učiněn a co
je důležité, šťastně. Značně omlazené vedení speciálního klubu
zasluhuje absolutorium –
situaci plně
zvládlo
a je jen
na

v některém z dalších čísel našeho časopisu.
Dr. SylveStr ChraStil,
foto RNDr. Milan tyller (1, 2, 8)
a Zdeněk GorGoň (3–7)
1 Ze slavnostního zahájení
výstavy. 2 Ing. Miroslav Otruba představuje monografii „Moravský pštros“. 3 1,0 moravského pštrosa modrého kapratého
vystavovatele K. Šmacha. 4 1,0
moravského pštrosa červeného
šupinatého vystavovatele G. Kortenhofa. 5 1,0 moravského
pštrosa žlutého šupinatého vystavovatele M. Zelenky. 6 1,0
moravského pštrosa stří-
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něm,
jak bude v dalším upevňování
mezinárodní spolupráce v chovu moravských pštrosů pokračovat. Letošní Evropská výstava
moravských pštrosů ve Slavkově se stala možným příkladem
i pro chovatele dalších našich
plemen. S jejími konkrétními
výsledky se jistě seznámíme

břitého vystavovatele G. Kortenhofa.
7 0,1 moravského pštrosa červeného vystavovatele K. Řezáče. 8 Společná fotografie vystavovatelů první Evropské výstavy
moravských pštrosů ve Slavkově u Brna. V první řadě dole stojí (zleva) František Kuda, předseda výstavního výboru, Jan Baláš,
jednatel KCHHMP Brno, Josef
Michels, předseda německého
Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů a prácheňských
káníků, Ing. Miroslav Otruba,
předseda KCHHMP, a Jozef Halo,
předseda slovenského Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů. Foto RNDr. Milan Tyller.

7

8

• 12/2010

77

