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Vážení přátelé,  
    Dovolte  nám popřát Vám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2012 Vám i Vašim 
rodinám a do nové chovatelské sezony 2012  hodně výletků a úspěchů na výstavách. Výbor klubu děkuje 
všem členům klubu za práci , kterou pro klub v roce 2011 vykonali.  Zpravodajství je určeno zejména 
zhodnocení naší Speciální výstavy, která se konala ve dnech 4. a 5.listopadu 2011 ve Slavkově.  Bohužel 
výstava byla poznamenána odchodem přítele Františka Kudy z našich řad. Zemřel den 3.10. 2011. František 
Kuda byl   místopředsedou výboru a dlouholetým jak úspěšným chovatelem Moravských pštrosů modrých,  
tak také  schopným funkcionářem a organizátorem výstav výletků a speciálních výstav ve Slavkově.  Jeho 
zkušenosti  a schopnosti nám budou chybět.Čest jeho památce. 
     V tomto čísle jsou shrnuty jak výsledky Speciální výstavy, tak také  závěry ze členské schůze konané ve 
Slavkově v sobotu 5.11.2011. 
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               8.Závěr 
 
 

1) Speciální výstava Klubu CHHMP Brno 2011 
 
   Letošní celostátní klubová speciální výstava moravských pštrosů se uskutečnila ve Slavkově ve dnech 4.a 
5.listopadu.  Vystaveno bylo 772 holubů od 79 vystavovatelů.  Ocenění proběhlo v pátek  4.11. dopoledne 
posuzovateli, kteří byli pozváni výborem klubu. Posouzení bylo provedeno  kvalitně , problémem zůstává 
posuzování barvy v hale , protože lom světla je jiný než na denním světle.  Jediným nedostatkem byla 
rozdílná přísnost   mezi jednotlivými posuzovateli, zejména  v pozici kresba, ale i v některých dalších  
pozicích.Tento subjektivní náhled jednotlivých posuzovatelů je eliminován tím , že každý posuzovatel 
posuzuje sám ucelenou kolekci. Tím je ovlivněno porovnání bodového ohodnocení zejména kolekcí  mezi 
jednotlivými rázy, ale nemá to vliv na porovnání úrovně kvality holubů v rámci  
jednoho barevného a kresebného rázu, který byl vždy posuzován jedním posuzovatelem, který vždy sám 
posoudil minimálně  dílčí skupiny v rámci soutěžní kolekce.  Holubi byli řazeni podle pohlaví a stáří, nejprve 
staré holubice. Potom staří holubi. Mladé holubice a mladí holubi.           
   Soutěžilo se stejně jako v posledních letech  v kolekcích  5 kusů, kdy musela být jedna stará holubice a dva 
výletci.  Vyhodnoceni byli nejlepší stará holubice, starý holub, mladá holubice a mladý holub  v každé 
základní barvě a kresbě a v každé soutěžní skupině  málo častých rázů. Tyto nejlepší kusy a čestné ceny 
uděloval vždy posuzovatel, který danou skupinu posuzoval.  Dále byly na každých 25 kusů v jednotlivých 
skupinách uděleny čestné ceny. 
    Dále byly uděleny podle již dva roky platných propozic tituly Mistr klubu.  Výsledky uvádějí následující 
tabulky. 
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V sobotu 5.11. proběhla při konání výstavy  členská schůze. Výbor klubu se bude snažit zachovat 
po řadu let stav, kdy jednotliví posuzovatelé by měli posuzovat svoji  přidělenou barvu a ráz.  Tímto 
by se mělo dosáhnout žádoucího  ujednocení šlechtitelského cíle u jednotlivých rázů.  Vedle toho 
všichni posuzovatelé vycházejí z předpokladu, že všechny barevné a kresebné rázy by měly 
odpovídat vzorníku a tím pádem i jednotnému typu moravského pštrosa.  V tomto směru se daří 
ústup od nestandardně mohutných holubů, kteří zejména u modrých MP byli v minulosti chybně 
preferováni.  Novým problémem se ukazuje  zhruba u pětiny MP, zejména černých, ale i ostatních 
rázů svěšené letky, které nekryjí záda  nejsou drženy na ocase.  
   Obecně se dá říci, že se daří udržet i zvyšovat  úroveň  našich chovů. S úrovní jak chovatelskou 
tak i společenskou byla většina vystavovatelů i návštěvníků naprosto spokojena. 
   Poděkování patří všem vystavovatelům a zejména organizátorům, včetně všech,kdo  pomohli 
s instalací i úklidem klecí po samotné výstavě ještě v sobotu navečer. 
 
   
 2. Výsledky klubových soutěží na Speciální výstavě 2011 
 
 
VYHODNOCENÍ    SOUTĚŽÍ  ZA  SPECIÁLNÍ  VÝSTAVU 2011   
        
  Vystaveno Nejlepší Nejlepší Nejlepší Nejlepší Nejlepší  
Barevný a kresebný ráz Kusů mladá 0,1 mladý 1,0 stará 0,1 starý 1,0 Kolekce  
ŽLUTÝ 108 Bleha B. Šmach K. Šmach K. Srnec F. Šmach K.  

ČERVENÝ 221 Konc P. 
Rozkošný 
Z. Řezáč K. 

Svoboda 
M. Srnec F.  

MODRÝ 119 
Tomeček 
J. Tomeček J. Rákos M. 

Tomeček 
J. 

Tomeček 
J.  

ČERNÝ 90 Barták P. 
Nováček 
Jar. Barták P. 

Matějovič 
L. Barták P.  

MODRÝ  BĚLOPRUHÝ -
OD 59 Šmach J. Otruba M. Zezula J. Otruba M. Otruba M.  

MODRÝ  ČERNOPRUHÝ 33 Otruba M. Mareda M. 
Otruba 
M. Zima M. Otruba M.  

MODRÝ  KAPRATÝ 5            

ČERNÝ  ŠUPINATÝ 60 Kelbl J. Říha J. Kelbl J. Kelbl J. Kelbl J.  

ČERVENÝ  ŠUPINATÝ 8   Slabý J.     Slabý J.  
MODRÝ   ŠUPINATÝ 5       Maňo J.    

ČERVENÝ  BĚLOOCASÝ 8     
Černobila 
P.      

ČERNÝ   BĚLOOCASÝ 10       
Bystřický 
J. 

Bystřický 
J.  

MODRÝ  BĚLOOCASÝ 8 Klimeš A.          
MODRÝ  ČERNOPR.  
BĚLOOCASÝ 8   Klimeš A.        

ČERNÝ  BĚLOPRUHÝ 5         
Gajdůšek 
F.  

ŽLUTÝ  BĚLOPRUHÝ 5       Tyller M.    
MODRÝ  
BRONZOVĚKAPRATÝ 5       Havlík M.    
STRŘÍBŘITÝ 15   Slimáček J.        
  772            
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Barevný ráz MP  Čestné  ceny  byly uděleny těmto  vystavovatelům 
   
ŽLUTÝ Musil P., Bleha B.,Šmach K. 2x,Káninský F. 
ČERVENÝ Tříska J.,Srnec F.,Nováček Jar.,Rozkošný Z. 2x,Řezáč K., 
MODRÝ Rákos M., Schuster A.,Nemeth A.,Sedlák A., 
ČERNÝ Čejka V. 2x, Lujka L. 
MODRÝ  BĚLOPRUHÝ -OD Otruba M. 
MODRÝ  ČERNOPRUHÝ Mareda M. 
MODRÝ  KAPRATÝ Šmach K. 
ČERNÝ  ŠUPINATÝ Kelbl J.,Gajdůšek F. 
 
 
Tituly Mistra klubu získali 
 
MISTŘI   KLUBU   2011      
CHOVATEL Ráz Body     
Bleha Bohuslav Žlutý 939     
Klimeš Antonín Modrý černopr.bělooc. 753     
Otruba Miroslav Modrý bělopruhý –OD 943     
Klimeš Antonín Modrý běloocasý 748     
Tomeček Jaroslav Modrý 947  
Holota  Zdeněk Modrý 935     
Salbý Josef Červený šupinatý 744     
Černobila Pavel Červený běloocasý 749     
Srnec František Červený 946     
Rozkošný Zdeněk Červený 942     
Řezáč Karel Červený 942     
Konc Petr Červený 941     
Prexl Eduard Červený 940     
Tříska Jaroslav Červený 939     
Novák František Červený 938     
Klimeš  Vlastimil Červený 936     
Svoboda Milan Červený 936     
Kelbl Jan Černý šupinatý 941     
Říha Jiří Černý šupinatý 939     
Bystřický Jaroslav Černý běloocasý 756     
Barták Pavel Černý 943     
Matějovič Ladislav Černý 941     
Fabry Miroslav Černý 937     
Čejka Václav Černý 936     
Vlček František Černý 935     
 
Memoriál  Františka Kudy   380 bodů  získal Tomeček Jaroslav  na modré MP 
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 3. Termínový kalendář výstav  pro rok 2012 
 
Výstavy poboček byly do 30.11. nahlášeny výboru takto. 
 
Pobočky Brno 
 -  výstava výletků termín    září                   místo bude upřesněno 
 
Pobočka Uherské Hradiště 
-  výstava výletků termín 25.-26.8.2012         místo Hroznová Lhota 
 
Pobočky Jižní Čechy 
-  výstava výletků termín 5.-7.10.2012        místo Soběslav 
 
Pobočky Praha 
-  výstava výletků termín 14.-16.9.2012        místo  Slaný 
 
Pobočka Hradec Králové 
-speciální výstava pobočky termín 24.11.,  místo Lhota pod Libčany 
 
Pobočka Topolčany 
-   speciálka pobočky termín říjen          místo Topoĺčany 
 
Celoklubová speciální výstava  bude upřesněna  do pololetí 2012 a informace bude dána na 
web a poskytnuta předsedům poboček  okamžitě po rozhodnutí. 
 
 
4. Zápis z poslední členské schůze Klubu CHHMP Brno konané 5.11.2011 ve Slavkově 
 
Schůze se účastnilo 82  členů Klubu.Schůzi zahájil a řídil předseda Klubu ing.Miroslav Otruba. 
Schůze byla zahájena minutou ticha za zesnulé členy klubu v posledním roce. Program schůze: 

1. Zpráva předsedy o činnosti výboru  od poslední členské schůze 
2. Zpráva pokladníka o hospodaření klubu 
3. Zpráva  registrátora 
4. Zpráva předsedy  revizní komise 
5. Zpráva vzdělavatele 
6. Projednání otázek doplnění výboru a zkrácení volebního období 
7. Projednání  místa konání speciální klubové výstavy 2012 
8. Diskuse 
9. Schválení usnesení 

 
    1. Předseda informoval o činnosti výboru a jednotlivých výborových schůzích  v únoru a říjnu 
2011. Hlavní náplní letošního roku byla aktualizace  vzorníku  pro publikaci UOK  vydanou u 
příležitosti  Mezinárodního školení posuzovatelů konaného v září v Hradci Králové. Stejně 
významná byla i prezentace  Moravského pštrosa  na tomto školení. Obě akce zajistil předseda 
klubu ve spolupráci se vzdělavatelem. Zásadním přínosem je stav, kdy na Evropských výstavách 
bude moravský pštros posuzován podle tohoto novelizovaného našeho vzorníku. 
     Předseda Klubu informoval, že poslední Monografie moravského pštrosa vydaná autory Jarošem 
a Chrastilem je jejich autorským dílem a není dílem Klubu, jak uvádějí v této publikaci. Publikaci  
je možné zakoupit u těchto autorů.  Případný  finanční obnos z prodeje této publikace při Evropské 
výstavě  věnovaný klubu je a bude umístěn na samostatném účtu a o jeho využití bude rozhodnuto 
později. 
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    Ve své zprávě předseda informoval o úmrtí místopředsedy přítele Kudy, o žádosti o uvolnění 
z výboru pokladníka přítele Procházky  ze zdravotních důvodů a jednatele přítele Baláše, 
z osobních důvodů. Dále přítele Klimeše a přítele Knotnera  pro pracovní vytížení a vzdálenost pro 
účast na výborových schůzích. Řešení projednal bod 6  dle programu 
     Předseda ve spolupráci se vzdělavatelem zajišťovali pro UOK  aktualizaci členské základny a 
přehled o  počtech chovaných rázů moravských pštrosů. Předseda připomněl potřebu, aby 
vystavovaní holubi byli označeni jedině kroužkem číslo 9. Jinak na dalších speciálních výstavách 
nebudou oceněni. 
      2. Zpráva pokladníka přítele Procházky byla přednesena a doložena  kontrolou od revizní 
komise. Ekonomicky ziskovou byla minuloroční První evropská výstava MP ve Slavkově 2010 
díky dotaci Jihomoravského kraje. 
       3.Registrátor přítel Barták  informoval o předpokladu zajišťovat si kroužky u základních 
organizací  dle návrhu UV ČSCH. Na rok 2012  kroužky zajistil Klub a dále je nutné vyčkat na 
rozhodnutí Valné hromady ČSCH konané koncem listopadu 2011. Kroužky na rok 2012 jsou 
objednány ještě klubem a kroužky budou pro všechny členy klubu. Pro rok 2013 si každý chovatel 
musí objednat sám v ZO ČSCH ve které registrován, které je pro pro členy klubu nutností a členství 
v klubu nenahrazuje členství v ZO. 
        4.Předseda revizní komise  přítel Král  infomoval o provedené revizi  před konáním této 
schůze  za přítomnosti člena revizní komise přítele Knotnera.  Na hospodaření klubu nebyly 
shledány nedostatky. 
       5.Ve zprávě vzdělavatele přítel Tyller  seznámil s plámen na rok 2012  Projednat v Klubu a 
nechat schválit výklad standardu pro Modrého bělopruhého moravského pštrosa  ( s alelou Od). Pro 
zhodnocení výstavy  připomněl nejednotnost posuzovatelů v trestání pozice Kresba a spokojenost 
nad ústupem od  přerostlých  těžkých holubů  typu gigant homera a dalších těžkých plemen. 
Požádal členy klubu důsledně hodnotit držení letek  vystavovaných holubů na ocase, což by mělo 
být i hodnoceno a případně trestáno a u zhruba 10 až 20 % holubů  neodpovídalo na výstavě  
požadavku vzorníku. 
      6. Z důvodu snížení počtu členů výboru a revizní komise na polovinu, bylo doporučeno a 
později schváleno, že příští rok bude členská schůze volební, kdy zájemci či navržení funkcionáři  
představí celý tým pro výbor s návrhem předsedy a jednotlivých funkcí a o jako takových se bude 
hlasovat pro dosažení funkčnosti takového výboru.  Stejně tak tříčlenné revizní komise s uvedením 
předsedy budou voleny samostatně na příští volební schůzi. 
     7. Projednání  místa konání speciální klubové výstavy 2012. Bylo dohodnuto, že do konce 
Listopadu 2011 všechny pobočky nahlásí plán svých výstav  na rok 2012 a případně předjednané 
podmínky pro konání Speciální celoklubové výstavy v oblasti jednotlivých poboček  zašlou 
písemně předsedovi Klubu. Výbor klubu  návrhy projedná a rozhodne tak, aby ve Zpravodaji 2012 
byl termín a místo uvedeno. K dnešnímu dni se mě ozvali pouze ze znojemska přítel Řezáč a 
Buršovský- výstava by mohla být v Práčích u Znojma. 
      8.Diskuse : 8A)Několik členů diskutovalo na téma hmotnosti MP. Nový vzorník ponechává 
hmotnost MP mezi 550 až 800 g s doporučením v rozmezí 700 až 750g. 
      8B) Přítel Černobyla požadoval vysvětlit důvody složení funkce jednatelem  přítelem Balášem. 
Vysvětlení podal  předseda jako zcela soukromé osobní důvody. 
      8C) Byla projednána výzva Klubů chovatelů holubů  pro změnu stanov ČSCH pro jednání 
Valné hromady ČSCH 
      8D)Bylo jednáno o požadavku Německého klubu o uznání dalšího barevného rázu moravského 
pštrosa  Blau hell.  Po delší diskusi bylo odhlasováno většinou  zamítnutí tohoto požadavku 
s odkazem na uvedení ve vzorníku jako plemenného znaku přítomnost dominantní alely V genu 
Dirty neboli Verdunkelt pro tmavě modrou barvu a tmavou kůži u holoubat a dále recesivní alely 
genu iridescent, vytvářející typický lesk a svit moravských pštrosů, což u rázu BLAU HELL chybí. 
      8E ) Přítel Mareda podal vyčerpávající informaci o výstavách pobočky Praha. Vzdělavatel 
požádal zasílat takovéto zprávy  v elektronické podobě pro možnost umístění na webu. 
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Usnesení ČS Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů Brno ze dne 5.11.2011 
ČS schvaluje zprávy:  

Zprávu předsedy o činnosti výboru  od poslední členské schůze 
Zprávu pokladníka o hospodaření klubu 
Zprávu  registrátora 
Zprávu předsedy  revizní komise 
Zprávu vzdělavatele 

Schvaluje stanovisko Klubu k podpoře výzvy ke změně stanov ČSCH 
Schvaluje kooptaci přítele Havlíka Milana jako pokladníka do výboru  Klubu 
ČS ukládá: 
- výboru klubu vydat do konce roku Zpravodajství Klubu  vyhodnocením Speciální výstavy 
-výboru klubu informovat německý klub o zamítnutí žádosti o uznání barvy BLAU HELL 
-ukládá vzdělavateli zpracovat a nechat projednat návrh standardu modrého bělopruhého 
 MP – Od a nechat schválit příští členské schůzi 
- výboru připravit  návrh kandidátky  pro volby výboru klubu v roce 2012 na členské schůzi 
způsobem volby týmů odděleně pro Výbor a odděleně pro Revizní komisi. Stejné návrhy může 
podat kterýkoli člen nebo pobočka klubu. 
- všem členům  kteří neodeberou klubové kroužky nahlásit čísla kroužků  ze ZO registrátorovi  do 
30.6.2012 
- schvaluje úkol pobočkám  zaslat předsedovi do konce listopadu 2011 plán svých výstav  na rok 
2012 a případně předjednané podmínky pro konání Speciální celoklubové výstavy v oblasti 
jednotlivých poboček.  Výbor klubu  návrhy projedná a rozhodne tak, aby ve Zpravodaji 2012 byl 
termín a místo konání Speciální výstavy 2012 uvedeno. 
      Zapsal Vzdělavatel 
 
 
   5. Jubilea členů Klubu  v roce 2011 
     60 let  
Blažek Pavel, Ing.Kosina  Ivan, Rozkošný Zdeněk, Šitar Josef 
    65 let 
Komárek Josef, Pitra František,Pleskot Jaroslav,Rezek Ferdinand, Řezáč Karel, Vrána Antonín, 
Vránek  Josef,, Weis Vladimír, 
     70 let 
Buček Pavel, Ing.Hrdlička Josef, Kovařík Karel, Slunéčko František, Šustr Antonín,  Trněný 
Jaroslav, Zima Miroslav 
     75 let 
Král František, Král Václav,. Krištůfek Arnošt, Machač Jan,  Mlýnek Josef, Zezula Josef 
     80 let 
Beneš Václav, Holeček Jaroslav 
  
Výbor klubu přeje všem jubilantům pevné zdraví, štěstí a mnoho  úspěchů  a radosti při chovu 
moravských pštrosů. 
 
7) Nový vzorník Moravského pštrosa 

 
UOK  chovatelů holubů vydala v září 2010 knihu „Národní plemena okrasných 
holubů České republiky“ u příležitosti  Mezinárodního školení posuzovatelů konaného v Hradci 
Králové.  Podle tohoto českého vzorníku by nadále mělo být posuzováno i na následujících 
mezinárodních výstavách. Za náš klub se na formulování vzorníku podíleli předseda Klubu ing. 
Miroslav Otruba a vzdělavatel klubu RNDr.Milan Tyller 
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MORAVSKY PŠTROS Nazvy dle ES: N.: Mahrischer Strasser; F.: Strasser de Moravie; A.: Moravian Strasser Zařazeni v seznamu plemen EE: holubi tvaru, čislo: 22 Původ: Česka republika – Morava Stručná historie Moravsky pštros patři k nejstaršim znamym domacim plemenům s centrem chovu na jižni a středni Moravě. Nejznamějšimi zakladnami jeho rozšiřeni byly Mikulovsko a Olomoucko, ale původni areal byl mnohem širši. MVDr. Harnach (1940) uvadi, že tato oblast sahala od zapadu Brna a Ivančic k jihu po Mikulov a Kyjov, na vychodě k Uherskemu Hradišti, Kroměřiži až k Přerovu a na severu do Olomouce a Nakla přes Boskovice a Kunštat 6 MORAVSKY PŠTROS se spadem zase k Brnu. Vyšlechtěn a ustalen byl s největši pravděpodobnosti nejpozději počatkem 19. stoleti. Bohužel naše znalosti z teto doby se neopiraji o žadny česky rukopis a ani později vznikla česka dila z konce 19. a počatků 20. stoleti nam odpovědi nepřinašeji. Předpoklada se, že vznikl křiženim některeho plemene v pštrosi kresbě, přičemž timto plemenem nemusel byt slepičak, s tzv. domacimi holuby. U jednoho z nejstaršich razů, kterymi jsou šupinati, bylo s největši pravděpodobnosti využito take tureckeho holuba nebo užitkoveho holuba na jeho bazi vyšlechtěneho. Z konce 19. stoleti a počatku 20. stoleti mame prvni informace o tom, že do chovu pštrosů byli nakřiženi slepičaci. Hlavni obdobi „modernizace typu“ mělo trvat mezi lety 1910 až 1920. Nejvice se hovoři o fl orentynovi, ktery dle většiny teorii plati za plemeno užite k jeho „vyšlechtěni“. Vznik moravskych pštrosů na Moravě jako produkt křiženi fl orentinů s polnimi domacimi holuby připoušti německy autor Robert Eder žijici v Novem Městě u Frydlantu v Čechach (1889). Dale byli použiti videňšti slepičaci. Zminěna křiženi přinesla, kromě některych vylepšeni, do chovu pštrosů negativni vliv na jejich letove dovednosti, strukturu opeřeni, utlum rozmnožovacich schopnosti, což dle Harnacha vedlo k eliminaci křiženců většiho tělesneho ramce z dalši plemenitby. Moravšti i češti chovatele se rozhodli pro středniho užitkoveho holuba ladnych tvarů a krasne barvy a lesku. Když Petr Bublak vydava roku 1918 svoji monografi i, hned v jejim uvodu přiznava, že toto jeho dilo je vůbec prvni česky psanou pisemnosti o tomto plemeni. Za nejstaršiho znameho pěstitele označil J. Volneho, faraře v Nakle, ktery na mistni faře již kolem roku 1840 choval 100 parů moravskych pštrosů ve vice barvach. Scholz z Vidně pak roku 1850 popisuje moravske pštrosy v Mikulově. Lekarnik František Valašek je choval v Kelči a pak i v Rakousku, v Tovačově vyniknul Valek, ve Valašskem Meziřiči Pagač, v Holasicich u Rajhradu Kirš, ve Zdounkach šlechtitel bělopruhych v barvě žlute, červene a černe St. Hradil, na Kunštatsku J. Bumba, v Čechach pak později chovatel červenych Antonin Kral ze Smichova. Dle Bublaka měl byt nejznamějšim chovatelem pštrosů v 19. stoleti Jan Vaculik. V srpnu 1920 byl uveřejněn v časopise Zviřena „vzorovy popis“ moravskeho pštrosa a cesta k založeni jeho specialniho klubu byla otevřena. V neděli 27. května 1923 byla ve zname brněnske restauraci „U Cajplů“ na Kozi ulici otevřena činnost klubu široke veřejnosti. Exterier Plemenne znaky: holub ušlechtilych tělesnych tvarů, barvy, lesku a kresby. Původně užitkovy holub silnějšiho polniho typu, s kratši zadi a vyvaženymi tělesnymi tvary, široka a hluboka hruď přesahuje před ohbi křidel, s typickou pštrosi kresbou a vysoce prošlechtěnymi, hlubokymi, svitnymi barvami a přesně defi novanymi lesky. Typologicke znaky postavy jsou stejně důležite jako barva opeřeni a kresba. Etologicke znaky: temperamentni a bystry holub s dobrymi orientačnimi a letovymi schopnostmi, plodnosti a peči o odchov. Užitkova hodnota plemene je vhodně spojena s vysokou vystavni a chovatelskou hodnotou. Postava: statnějši klinovite tělo s kratši zadni partii, hruď široka a hluboka, přesahujici ohbi křidel, zada široka a kratši. Idealni hmotnost dospělych holubů je 700–750 g, minimalni hmotnost 550 g i u vyletků, maximalni hmotnost 800 g. Drženi těla: hrde, elegantni, v mirnem sklonu nazad. MORAVSKY PŠTROS 7 Hlava: přiměřeně velka, s vyššim a širokym čelem, ktere tvoři s temenem a tylem pravidelny oblouk, přechazejici plynule do zatyli. Oči: jasně červene až rybizově červene, jiskrne a pokud možno bez žluteho okruži kolem zorničky, u razů s hnědou pigmentaci vždy neprave perlove oči.                                                                                            7. 



Obočnice: jemne, uzke, jen u červenych a žlutych recesivnich širši; u černych černe, u modrych šedomodre, u červenych a žlutych recesivnich intenzivně červene, u šedohnědych a dalšich razů odpovidajici okolnimu opeřeni; zapeřeni v okoli obočnic je dotažene a pravidelne. Zobak: široce nasazeny, kratši, klinoviteho tvaru, s mirně sklopenou špičkou, u světlozobych                                                                         dobře prokrveny, nejvice u kořene, bez tmavych skvrn nebo jehel. Průběh osy zobaku prochazi pod středem oči. Barva zobaku u černych a modrych je černa, šedohnědi a střibřiti maji zobak rohovy, u červenych a žlutych recesivnich je světle narůžověly. U červeně plavych rohovy až černy, u žlutě plavych a hnědych světle rohovy. Ozobi: jemne a hladke, bez vyrůstků a ryh, vždy s bilym popraškem. U čela je ozobi pokud možno pravidelně a ostře ukončene. Krk: na těle široce nasazeny, středně dlouhy, směrem k hlavě se kuželovitě zužuje. Hrdlo dobře vykrojene. Křidla: silna, svalnata, dobře kryjici zada, spočivaji na ocase a nekřiži se. Letky jsou široke a dobře složene, se zakulacenymi konci. Ocas: kratky, uzce složeny (na 1,5 až 2 šiřky ocasnich per), neseny v linii hřbetu, konce křidel přesahuje o 2 cm. Nohy: středně vysoke, silne, v patnich kloubech mirně podklesle, neopeřene a živě červene. Patni klouby jsou viditelne. Barva drapků je u černych a modrych černa, u červenych recesivnich světle rohova, u žlutych recesivnich bila, u ostatnich razů odpovidajici barvě zobaku. Postoj: široky (uměrně šiřce trupu) a pevny. Struktura opeřeni: hladke, pružne, přiměřeně kratke a dobře přilehle, v křidelnich štitech široke a poněkud větši; bez pernatych ozdob a ryh. U červenych recesivnich a černych teměř bez pudru. Vždy svitne. Barva, lesk a kresba :Barvě je přikladana stejna důležitost jako tělesnym tvarům. Všechny barvy musi byt syte, hluboke, čiste a rovnoměrně rozložene. Každa barva ma svůj typicky lesk a svit, ktere dotváří jeji vysokou kvalitu. Intenzivni lesk na většině opeřeni je požadovan u černych a červenych, u ostatnich razů je lesk přitomen na obojku a častečně na hlavě. Peři je bohatě svitne. Zakladni zbarveni je bile, na kterem se nachazi pštrosi kresba, u niž vyžadujeme pravidelnost a ostre ohraničeni. Barevne jsou hlava, obojek, cela křidla, zada, kostřec a ocas včetně podocasniku. Geneticky dane barevne opeřeni kolem patnich kloubů nazyvame punčošky a plně je tolerujeme, vyžadovany nejsou. Hloubka kresby obojku tvoři 2/5 vzdalenosti od kořene zobaku po předni vyběžek hrudni kosti při nataženem krku, v zahlavi kryje hlavu až do tyla. U plnobarevnych razů jsou barvy stejnoměrně rozložene 8 MORAVSKY PŠTROS po všech častech těla, včetně ručnich letek a rydovaků. U plavych razů vitame stejnoměrne rozloženi barvy, vč. zad a kostřece. Plne barevnosti a lesku dosahuji až s prvnim pelichanim. Černa je syta a hluboka, stejnoměrna po všech barevnych častech. Lesk na hlavě a obojku modrozeleny; na křidelnich štitech, zadech a podocasniku zeleny; nežadouci je bronzovy a růžovy lesk. Modra je ztmavena (faktorem dirty) do temně modre; i při teto hloubce barvy zachovana čistota a svitnost; hlava, obojek, zada, kostřec a ocas jsou pokud možno ve stejnem odstinu, co nejvice odpovidajicim křidelnim štitům, hlava nesmi vyznivat až černě; lesk na hlavě a obojku je modrozeleny; konce letek a ocasni pruh vyusťuji černě, krajni rydovaky bez proběleni. Červena recesivni je velmi syta, čista a hluboka na veškerem barevnem opeřeni, včetně letek a ocasu. Lesk na hlavě a obojku je červeny; na křidelnich štitech, zadech, kostřeci a podocasniku je lesk na krajich per zeleny, na středni časti per červeny, v kratkem přechodu mezi nimi modrofi alovy. Nežadouci je bronzovy lesk. Žluta recesivni je zlatově (dukatově) zařici, syta, hluboka, stejnoměrně rozložena na veškerem barevnem opeřeni, včetně letek a ocasu. Lesk na hlavě, obojku a podocasniku je růžovy, na křidelnich štitech bohaty svit. Šedohnědi a střibřiti maji lesk nazelenaly, u ostatnich razů v zavislosti na zbarveni opeřeni. Kresebne a barevne razy Plnobarevni: Černi, šedohnědi, hnědi, hnědožluti, recesivně červeni a recesivně žluti. Bezpruzi, pruhovi a kaprati: modři, střibřiti, červeně plavi, žlutě plavi, hnědě plavi, hnědožlutě plavi. V uvedenych vzorcich i jako bronzovi. Vzorkovani u všech razů středni intenzity, vyrazne, přesně ohraničene a pravidelne.                                                                                        8 



Bělopruzi: modři a střibřiti, červeni recesivni, žluti recesivni, šedohnědi (dominantni opal – barva zesvětlena, ocasni pruh a ručni letky probělene), modři, střibřiti, červeni recesivni, žluti recesivni, černi, šedohnědi, hnědi, hnědožluti (toy stencil – barvy zachovany syte). Šupkati: ve všech shora barevnych razech, mohou byt jak s faktorem dominantni opal (barva zesvětlena, ocasni pruh a ručni letky probělene), tak s faktorem toy stencil (barvy zachovany syte), vyskytuji se jen vzacně. Šupinati (pencil): černi, šedohnědi, modři, recesivně červeni a recesivně žluti. Hlava a obojek plně vybarvene, každe pero křidelnich štitů, zad a kostřece bile s barevnym lemem, ktery je stejnoměrny po obvodu pera, letky 1. a 2. řadu a ocas jsou rovnoměrně prožihany. Kreslena pera žadame co nejčistši a nejpřesnějšich kontur, bez většiho vyskytu tzv. pepřeni. Běloocasi: ve všech shora uvedenych razech, ocasni pera, spodni i horni krovky jsou bile. Vady Vylukove vady: perlove nebo tmave oči, volatost, bila pera v letkach (u dospělych), vady vybarveni u šupinatych a bronzovych, způsobene učinkem nežadoucich faktorů. Velke vady: uzka, plocha, mala hlava; ploche temeno a čelo, protahle zahlavi, spuštěne převisy nad očima; slaby, dlouhy, přiliš klopeny, neprokrveny zobak, neodpovidajici barvě okolniho opeřeni; hrube, přerostle, skvrnite či nepravidelne ozobi; žlute, zahnědle, nazelenale či tmave plochy v duhovce; hrube, světle, nedopeřene, přiliš široke a chybně zbarvene obočnice; slaby, dlouhy krk se znatelnym lalůčkem nebo ohryzkem; přiliš uzka, MORAVSKY PŠTROS / MAHRISCHE STRASSER / drobna, slaba a dlouha postava, nedodrženi hmotnostniho limitu, kolebkovite drženi těla, malo vyklenuta hruď; dlouha, svěšena, křižici se křidla nebo křidla nekryjici zada; dlouhy, široky, zdviženy či střiškovity ocas; přiliš dlouhe nohy, opeřene běhaky, bile drapky u tmavych razů; suche, třepenite, lamave, uzke, nepřilehave peři; přiliš kratky, dlouhy či nepravidelny obojek; barevna pera v bilem poli nebo naopak; bila zada nebo podocasnik (u barevnoocasych), barevne kalhotky; nepravidelne, nedotažene či slite vzorky, naznak 3. pruhu; nevyrovnana, nečista, zašedla barva; probělene letky a ocas; světle krajni rydovaky, nežadouci, nespravně rozloženy či chybějici lesk a svit. Male vady: shora uvedene vady v malem nebo nepatrnem rozsahu. Posuzovani: tělesne tvary, barva opeřeni, kresba, lesk a svit, barva oči, vyška nohou, krk. 
Kroužek: č. 9. 
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PŘEHLED   CHOVANÝCH  BAREVNÝCH  A KRESEBNÝCH  RÁZŮ -  MP -  2011 
   
MORAVSKÝ   PŠTROS Počet chovných Počet 
RÁZ Holubů Chovatelů 
Modrý bezpruhý 1010 51 
Modrý černopruhý 228 18 
Modrý kapratý 65 6 
Modrý bělopruhý – OD 188 11 
Modrý šupinatý 20 2 
Modrý běloocasý 20 2 
Modrý běloocasý černopruhý 16 2 
Modrý běloocasý kapratý 16 2 
Stříbřitý bělopruhý 8 1 
Stříbřitý pruhový 12 2 
Stříbřitý šupinatý 4 1 
Černý 624 28 
Černý bělopruhý 30 3 
Černý běloocasý 55 3 
Černý šupinatý 240 11 
Žlutý 646 41 
Žlutý  bělopruhý 40 1 
Žlutý šupinatý 20 1 
Žlutý běloocasý 16 1 
Červený 1600 65 
Červený  bělopruhý 18 1 
Červený  běloocasý 56 3 
Červený  šupinatý 94 4 
Stříbřitý bezpruhý 20 1 
Modrý  bronzověkapratý 20 1 
 
 
                                             Závěr 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi na podzimních výstavách  výletků, pobočkových speciálkách a na 
Speciální klubové výstavě moravských pštrosů 2012 . Přejeme šťastnou ruku při výběru 
vašich nejlepších výletků i chovných holubů a při jejich napáření do chovných párů  pro 
chovatelskou sezonu 2012. 
 
                            Ing. Miroslav Otruba   a   RNDr. Milan Tyller 


