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Vážený příteli, 
 
 
opět zhruba po roce se setkáváme na stránkách našeho klubového zpravodaje. 
Dnešní vydání bude shrnutím všech událostí z loňského roku a nastínění věcí 
budoucích.  
Jsem rád, že aktivita našich členů po předchozí výstavní sezóně, která byla 
zakončena výstavou ve Strakonicích, neopadla a dále se věnují chovu, vystavování a 
dalším aktivitám spojeným s brněnským voláčem.  
I v letošním roce nás čeká plno různých akcí a byl bych moc rád, kdybychom se na 
nich vždy v maximálně možném počtu sešli a aktivně se jich zúčastnili.  
První společnou akcí, a pevně věřím, že pro všechny, se stane letní setkání 
chovatelů brněnských voláčů ve Vlčí Habřině na začátku září.  
Nejvýznamnější událostí, tak jako každý rok, by měla být speciální výstava, 
tentokráte v moravských Velkých Pavlovicích, které se určitě rádi zúčastní všichni 
členové klubu se svými svěřenci. 
Mimo těchto našich akcí jsou tu pro nás připravované i akce mimo území naší 
republiky. Určitě pro nás stojí na zamyšlení účast na celoněmecké speciální výstavě 
brněnských voláčů s mezinárodní účastí v německém Strasskirchenu. Tato výstava 
je zajímavá tím, že je vzdálenostně dosažitelná, cca 70 km od hranic a navíc je 
připravovaná jako celosvětová výstava brněnských voláčů. 
Mimo této výstavy je pro příští rok počítáno i s mezinárodní výstavou ve 
francouzském Illkirchenu, obdoba našich Strakonic. 
Z uvedeného je vidět, že kdo se chce brněnskému voláči věnovat naplno, tak se 
letos určitě nudit nebude.  A to je ještě plno dalších akcí, které zde neuvádím, na 
kterých se můžeme s brněnským voláčem a jeho chovateli setkat. 
 
Rád bych na tomto místě zveřejnil i letošní jubilea členů našeho klubu: 
  

 
60 let  Zeman Petr    6. 8. 

    Fila Marek    3. 12. 
 

 
oběma a všem členům klubu přeji vše nejlepší, úspěšnou chovnou sezónu a těším se 
na setkání při dalších klubových akcích. 

Pecka Josef 
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Výroční členská schůze klubu chovatelů brněnských 
voláčů Lysá nad Labem 16. 1. 2016 

 
 
 

Výroční členská schůze klubu proběhla v jednací místnosti areálu výstaviště v Lysé 
nad Labem. Schůze se dle prezenční listiny zúčastnilo 20 z celkového počtu 35 členů 
klubu, schůze tím byla plně usnášení schopná. Omluveno bylo 8 členů klubu. 
 
Schůzi řídil jednatel klubu. Po úvodním přivítání a schválení programu následovalo 
pogratulování bývalému předsedovi klubu př. Janouškovi k jeho životnímu jubileu, 
které oslavil v polovině loňského roku. Schůze pokračovala přednesením zpráv 
jednotlivých členů výboru klubu. 
První zprávu přednesl předseda klubu, hovořil o činnosti a aktivitách klubu 
v uplynulém období, včetně vystavovatelských aktivit doma i v zahraničí. 
Další zprávou jsme byli seznámeni s hospodařením klubu v uplynulém roce a 
následně i zprávou revizní komise, která konstatovala, že vše kolem hospodaření a 
vedení účtu je bez problémů. 
Následující naplánovaný bod jednání (plán práce na rok 2016) byl posunut a spojen 
s bodem diskuse. Pokračovalo se dalším bodem, a to zprávou z Moravské pobočky, 
která je v plném znění na dalších stránkách našeho zpravodaje. 
Po těchto informacích, následovalo několik slov o aktuálním stavu členské základny 
a přijetí dvou nových čelenů. Hlasováním byli oba jednohlasně přijati. Novými členy 
se od roku 2016 stávají Straka Alexandr a Sčebel Jiří, původně hlásící se Kawinski 
Krzysttof požádal ještě před schůzí o roční odklad přijetí. Oznámeno bylo i ukončení 
(pozastavení) členství na vlastní přání př. Kurela Václava. 
Po tomto bodu následovala diskuse na různá témata, ale hlavním bodem byl plán 
činnosti na rok 2016 a to hlavně speciální výstava a letní setkání. Již na letním 
setkání ve Vlčí Habřině byla výborem klubu přijata žádost Moravské pobočky o 
pořádání hlavní (celoklubové) speciální výstavy v termínu 5. - 6. 11. 2016 ve Velkých 
Pavlovicích. Po dlouhé diskusi k tomuto tématu a několika připomínkách ze strany 
chovatelů, např. př. Vízka o malé účasti chovatelů z Moravy na speciální výstavě 
v Lysé nad Labem bylo rozhodnuto hlasováním (16x pro, 4x zdržení) o pořádání 
letošní speciální výstavy ve Velkých Pavlovicích. Výstava bude plně zajišťována 
Moravskou pobočkou. Zaklecování holubů bude provedeno v pátek večer (sobota 
ráno), sobota dopoledne posuzování, odpoledne výstava, konec výstavy v neděli ve 
12:00 hodin. Posuzování provedou posuzovatelé zajištění Moravskou pobočkou 
s odsouhlasením výborem klubu. Klub přispěje na výstavu zajištěním čtyř pohárů pro 
udělení memoriálů. Moravská pobočka předloží na letním setkání ve Vlčí Habřině 
rozpočet výstavy k odsouhlasení výboru klubu. 
Letní setkání bude zajištěno jedno pro celý klub ve Vlčí Habřině v první polovině září. 
Na přání členů klubu bude při tomto setkání zajištěn dle možností bohatší program 
(hlavní náplní bude přehlídka přinesených výletků s vyhodnocením). 
V diskusi bylo projednáváno i další přecenění odznaků klubu a to takto: 

- sada malých odznaků (6 ks) 60,- Kč 
- velká placka   10,- Kč 

U sady hlasoval jeden člen proti a 5 se zdrželo u velké placky se 3 členové zdrželi, 
ostatní pro. 
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Dále bylo domluveno, že při letním setkání je potřeba dohodnou termín příští 
speciální výstavy a celkový pohled na další pokračování speciálních výstav 
(samostatné – nebo při velkých výstavách). 
Přítel Vízek vystoupil s připomínkou k registraci klubu dle nového občanského 
zákoníku, nutno zpracovat podklady a v co nejkratší době zorganizovat - zajistí výbor 
klubu. 
Po diskusi jednatel klubu požádal všechny členy o zasílání příspěvků do klubového 
zpravodaje, který by měl vyjít v měsíci dubnu. 
Dalším bodem jednání bylo předání pohárů za výsledky soutěže o jednotlivé 
memoriály, výsledky jsou uvedeny dále ve zpravodaji. 
Na závěr schůze vystoupil ještě předseda klubu a oznámil své odstoupení z funkce. 
Na základě této skutečnosti se rozvinula krátká diskuse na toto téma s následným 
hlasováním o dočasném zastupování předsedy místopředsedou př. Ludvíkem. Pro 
zastupování do letního setkání ve Vlčí Habřině (kde bude provedena volba nového 
předsedy) hlasovali všichni pro a jeden člen se hlasování zdržel. 
Poté jednatel klubu poděkoval všem přítomným členům klubu za účast, popřál všem 
hodně zdraví, chovatelských úspěchů a schůzi ukončil. 
 
zapsal Pecka Josef 
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CV Lysá 2015 
 

Bílý  
    
4090 92 Kawinsky K.  
4091 93 Kawinsky K.  
4092 92 Kawinsky K.  
4093 92 Kawinsky K.  
    
4094 94 Ludvík J.  
4095 93 Ludvík J.  
4096 91 Ludvík J.  
4097 95 Ludvík J.  
    
4098 95 Smíšek J.  
4099 97     Š Smíšek J.  
4100 96 Smíšek J.  
4101 94 Smíšek J.  
    
4102 95 Šafránek V.  
4103 93 Šafránek V.  
4104 94 Šafránek V.  
4105 94 Šafránek V.  
    

Černý  
    
4106 94 Houdek F.  
4107 93 Houdek F.  
    

Červený  
    
4108 94 Houdek F.  
4109 95 Houdek F.  
4110 95 Houdek F.  
4111 93 Houdek F.  
    
4112 93 Straka A.  
4113 93 Straka A.  
4114 93 Straka A.  
4115 92 Straka A.  
    

Žlutý  
    
4116 94 Kindl T   MCH  
4117 95 Kindl T   MCH  
4118 94 Kindl T   MCH  
4119 91 Kindl T   MCH  
    

4120 93 Vízek O.  
4121 95 Vízek O.  
4122 93 Vízek O.  
4123 94 Vízek O.  
    

Modrý černopruhý  
    
4124 93 Straka A.  
4125 93 Straka A.  
4126 96   ČC Straka A.  
4127 94 Straka A.  
    

Žlutě plavý  
    
4128 93 Kawinsky K.  
4129 93 Kawinsky K.  
4130 94 Kawinsky K.  
4131 92 Kawinsky K.  
    

Červený čapík  
    
4132 94 Pecka J  
4133 93 Pecka J  
4134 95 Pecka J  
4135 91 Pecka J  
    
4136 95 Pecka J  
4137 93 Pecka J  
    

Červený bělopruhý  
    
4138 94 Straka A.  
4139 93 Straka A.  
4140 92 Straka A.  
4141 93 Straka A.  
    

Izabela  
    
4142 94 Smíšek J.  
4143 96   ČC Smíšek J.  
    

Červený s AK  
    
4144 93 Kawinsky K.  
4145 92 Kawinsky K.  
4146 95 Kawinsky K.  
4147 94 Kawinsky K.  
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Brněnští voláči na CV Chovatel, Lysá nad Labem 2015. 
 
Ve dnech 20.-22.11. se konala na výstavišti v Lysé nad Labem CV drobného 
zvířectva Chovatel 2015. Jako každým rokem zde bylo vystaveno mnoho nádherných 
zvířat. Jsem chovatelem holubů brněnských voláčů, proto jsem jim věnoval velkou 
pozornost. O svoje postřehy bych se rád podělil se čtenáři, kteří neměli možnost se 
osobně zúčastnit. 
     Brněnských voláčů bylo vystaveno padesát sedm kusů v deseti barevných a 
kresebných rázech. Holoubky posuzoval Ing. Petr Gajda a nutno říci, že mě potěšilo, 
s jakým přehledem vyhodnotil přednosti a nedostatky jednotlivých holoubků. 
     Bílé vystavovali čtyři chovatelé v kolekcích po čtyřech kusech a až na jednu 
kolekci to byli moc pěkní holoubci. Jemní, na vysokých nohách, předváděli nádherně 
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kulatá volátka a silně křížili křídla. Nejlepší kolekci předvedl př. Josef Smíšek, jehož 
holubička oceněná 97 b. šampion a pohárem mistr ČR., byla překrásná. Zde se 
projevila i příkladná předvýstavní příprava. Jeho holoubci se po celou dobu nádherně 
předváděli, čímž upoutali mnoho návštěvníků. Naopak, na netrénovanost zřejmě 
doplatila holubička v kleci 4096 př. Jiřího Ludvíka. 
    Na dvou černých holoubcích musím pochválit barvu, ale neměli korektní nohy a 
velice málo křížili křídla. 
     Dvě kolekce červených měly pěknou barvu, ale někteří byli hrubší s potemnělými 
zoby. Kvalitnější vystavil př. František Houdek, jeho letošní holoubek, a zvláště pak 
loňská holubička, mě moc potěšili. Na krásných nohách, s kulatými volátky, silně 
křížili křídla a pěkně se předváděli 
     Osm žlutých od dvou chovatelů mě osobně trochu zklamalo. I když většina měla 
hezkou barvu a pěkná volátka, jsou stále hrubší v postavách, s horší strukturou peří. 
Osobně mě potěšil fakt, že se jejich chovem začal zabývat jak zkušený chovatel př. 
Oldřich Vízek, tak mladý chovatel Tadeáš Kindl, což jistě povede k trvalému 
zlepšování jejich kvality. 
     Čtyři modří černopruzí byli průměrné kvality, špatní v barvě. Výjimkou byl 
nádherný štíhlý, starý holoubek krásný v typu i barvě, oceněný 96 b. a čestnou 
cenou, kterého vystavil př. Alexandr Straka. Škoda, že jejich chov zrušili přátelé 
Václav Kurel, z jehož chovu zmíněný holoubek pochází a Jaroslav Vrba, oba měli 
špičkové chovy ve vyrovnané světlé barvě. 
     Čtyři průměrní žlutěplaví měli nečisté štíty a hlavy ale moc pěkný sytý ton barvy 
volete a pruhů, které byly pěkně protažené. 
     Šestici kvalitních červených čapíků vystavil př. Josef Pecka. Jeho holoubci jsou 
štíhlí, vzpřímení s pěknými volátky. Oproti většině zahraničních holubů mají i krásné 
velké tabulky na prsou. Malou vadou na kráse jsou u některých barevná pírka na 
stehnech. 
     Bělopruzí brněnští voláči jsou krásnou, ale velice těžkou varietou. Chovatelé, kteří 
tuto kresbu chovají, si zaslouží obdiv. Čtyři červené bělopruhé vystavil př. Alexandr 
Straka. Bohužel jsou stále zastaralého typu, na kratších, širších nohách, mají 
potemnělé zoby a válcovitou volatost. Tady je před jejich chovateli veliký kus nelehké 
práce. Nezbytné se zdá připáření plnobarevných holubů ve špičkovém typu i za cenu 
dočasné ztráty pruhů. 
     Dvě bělopruhé isabely měly pěknou barvu a hezké pruhy. Nádherná byla jemná, 
krásně volatá holubička př. Josefa Smíška oceněna 96 b. a čestnou cenou. 
Předváděla temperament brněnských voláčů, krásně křížila křídla a k dokonalosti jí 
scházely snad jen o trochu delší nohy. 
     Čtyři červení s anglickou kresbou mě překvapili už tím, že se objevili na naší 
výstavě. U nás se chovají snad ve dvou párech, je to určitě škoda, vždyť v nedávné 
minulosti byli v našich chovech slušně rozšířeni. Vystavení holubi byli mírně 
nadprůměrní, až na ojedinělá barevná pírka na kalhotkách i s pěknou kresbou. 
     Trochu mi vadilo, že většina chovatelů vystavila staré několikaleté holuby. Také 
fakt, že mnoho předních chovatelů brněnských voláčů na celostátní výstavě své 
holuby vůbec nevystavila, je smutný. Kde jinde by měli tito krásní holoubci 
presentovat svou krásu, úžasnou přítulnost a temperament, než na vrcholné 
výstavě? Proto se obracím na všechny chovatele těchto překrásných zakrslých 
voláčů s prosbou o jejich hojné vystavování a propagaci a těším se na setkání na 
lednové výstavě Náš chovatel v Lysé nad Labem. 
 
                                                                                                                Josef Smíšek. 
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NÁŠ CHOVATEL 2016 
speciální výstava klubu 

 
 

Bílý  
2370 93 Pauzr B.  
2371 95 Pauzr B.  
2372 93 Pauzr B.  
2373 94 Pauzr B.  
    
2374 93 Schütz J.  
2375 93 Schütz J.  
2376 92 Schütz J.  
2377 93 Schütz J.  
    
2378 94 Smíšek J.  
2379 96 Smíšek J.  
2380 95 Smíšek J.  
2381 96   ČC Smíšek J.  
    
2382 93 Ludvík J.  
    
2383 92 Schütz J.  
    
2384 93 Smíšek J.  
    

Černý  
    
2385 94 Houdek Fr.  
2386 93 Houdek Fr.  
    
2387 95 Kaňka Mil.  
2388 94 Kaňka Mil.  
2389 93 Kaňka Mil.  
2390 93 Kaňka Mil.  
2391 93 Kaňka Mil.  
2392 94 Kaňka Mil.  
    
2393 93 Kopecký Z.  
2394 95 Kopecký Z.  
    

Stříbrný  
    
2395 95 Klimeš J.  
2396 93 Klimeš J.  
    
2397 94 Veltruský J.  
    

Červený  
    
2398 94 Houdek Fr.  
2399 95 Houdek Fr.  
2400 93 Houdek Fr.  
2401 93 Houdek Fr.  
    
2402 94 Potěšil J.  
2403 93 Potěšil J.  
2404 92 Potěšil J.  
2405 92 Potěšil J.  
    

Žlutý  
    
2406 95 Vízek O.  
2407 93 Vízek O.  
2408 94 Vízek O.  
2409 95 Vízek O.  
    
2410 93 Kopecký Z.  
2411 95 Kopecký Z.  
    

Modrý černopruhý  
    
2412 94 Dohalský M.  
2413 96    ČC Dohalský M.  
2414 nkl. Dohalský M.  
2415 94 Dohalský M.  
    
2416 95 Pauzr B.  
2417 95 Pauzr B.  
2418 94 Pauzr B.  
2419 92 Pauzr B.  
    
2420 92 Vajs P.  
2421 92 Vajs P.  
2422 92 Vajs P.  
2423 94 Vajs P.  
    
2424 95 Koloušek J.  
2425 91 Koloušek J.  
2426 92 Koloušek J.  
    
2427 96 Ludvík J.  
    
2428 95 Mach J.  
2429 93 Mach J.  
2430 92 Mach J.  
2431 94 Mach J.  
2432 92 Mach J.  
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2433 93 Mach J.  
    
2434 94 Straka A.  
2435 94 Straka A.  
2436 95 Straka A.  
2437 94 Straka A.  
    

Modrý kapratý  
    
2438 93 Koloušek J.  
2439 94 Koloušek J.  
2440 92 Koloušek J.  
    
2441 95 Straka A.  
2442 96    ČC Straka A.  
2443 95 Straka A.  
    

Žlutě plavý  
    
2444 93 Urban J.  
2445 94 Urban J.  
2446 92 Urban J.  
2447 93 Urban J.  
    
2448 93 Vízek O.  
2449 93 Vízek O.  
2450 93 Vízek O.  
2451 94 Vízek O.  
    

Modrý bělouš  
    
2452 93 Vajs P.  
2453 94 Vajs P.  
2454 93 Vajs P.  
2455 94 Vajs P.  
    
2456 95 Ludvík J.  
2457 95    ČC Ludvík J.  
    

Černý tygr  
    
2458 92 Sčebel J.  
2459 92 Sčebel J.  
2460 93 Sčebel J.  
2461 94 Sčebel J.  
    
2462 95    ČC Kaňka Mil.  
2463 93 Kaňka Mil.  
2464 94 Kaňka Mil.  

Černý čapík  
    
2465 93 Sčebel J.  
2466 92 Sčebel J.  
2467 94 Sčebel J.  
2468 93 Sčebel J.  
    

Červený čapík  
    
2469 96   ČC Pecka J.  
2470 95 Pecka J.  
2471 94 Pecka J.  
2472 93 Pecka J.  
    

Žlutý čapík  
    
2473 95 Pecka J.  
2474 94 Pecka J.  
2475 93 Pecka J.  
2476 93 Pecka J.  
    
2477 95 Pecka J.  
2478 92 Pecka J.  
    

Černý bělopruhý  
    
2479 96     P Veltruský J.  
2480 95 Veltruský J.  
    

Modrý bělopruhý  
    
2481 93 Černý V.  
2482 93 Černý V.  
2483 94 Černý V.  
2484 95 Černý V.  
    

Červený bělopruhý  
    
2485 94 Maňák M.  
2486 95 Maňák M.  
2487 92 Maňák M.  
2488 94 Maňák M.  
    
2489 93 Pauzr Boh.  
2490 93 Pauzr Boh.  
2491 nkl. Pauzr Boh.  
2492 95 Pauzr Boh.  
    
2493 94 Maňák Milan  
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2494 93 Straka A.  
2495 94 Straka A.  
2496 96    ČC Straka A.  
2497 92 Straka A.  
2498 94 Straka A.  
2499 94 Straka A.  
2500 94 Straka A.  
2501 94 Straka A.  
    

Izabelový  
    
2502 93 Pecka J.  
2503 94 Pecka J.  
2504 94 Pecka J.  
2505 97     P Pecka J.  
    
2506 92 Kaňka Mil.  
2507 93 Kaňka Mil.  
2508 94 Kaňka Mil.  
    

 

 

 

 

 

Černý sedlatý 
    
2509 93 Mach J.  
2510 93 Mach J.  
    
2511 95 Veltruský J.  
2512 96   ČC Veltruský J.  
    

Černý s AK  
    
2513 94 Potěšil J.  
2514 93 Potěšil J.  
    
2515 93 Zeman P.  
2516 94 Zeman P.  
2517 92 Zeman P.  
2518 94 Zeman P.  
2519 95 Zeman P.  
    

AOC  
    
2520 93 Pecka J.  
    
2521 93 Smíšek J.  
    

 

Memoriály 
 

Memoriál Jiřího Šimůnka 

 
izabela    Pecka Josef  

 
Memoriál Karla Hořeního 

 
bílý     Smíšek Josef 
 
Memoriál Jindřicha Voráčka 

 
izabela    Pecka Josef  
 
Memoriál Richarda Pípala 

    
červený čapík   Pecka Josef  
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KV Lysá nad Labem 2016 
 

Pri stredočeskej výstave v Lysej nad Labem sa v dňoch 15.-17.januára 2016 uskutočnila klubová 
výstava brnenských hrvoliakov. Počet brňákov, farebné a kresbové zastúpenie boli viac menej 
ustálené tak ako po iné roky na tejto výstave. 
Expozíciu začínali biele BH, najkvalitnejšia kolekcia zo všetkých. Pekná stavba tela, hrvoľatosť, 
pekné kríženie krídiel, výborná výstavná drezúra. Treba zlepšiť hustotu operenia na hrvoľoch a 
vnútorných stranách stehien. Kvalitou vynikali holuby pr. Smíška.  
Čierne sklamali, boli hrubých postáv, postrádal som kríženie krídiel, mali široké chvosty a zlé 
nasadenie nôh. Dva kusy strieborných boli spestrením, v type pekné, pozor však na oker na hrvoli. 
Opál bielopásavý bo taktiež pekný v type. Červené trocha ustúpili z kvality oproti minuloročnej 
výstave, treba zlepšiť kvalitu celistvosti peria na hrvoli, zintenzívniť farbu a v neposlednom rade 
treba lepšie zloženie chvostov a nasadenie nôh. Žlté až na výnimky mali dlhé zadné partie a málo 
alebo vôbec nekrížili krídla. Osobne som bol najviac sklamaný z modrých čiernopásavých. Táto 
kolekcia bola málo výrazná, chýbala guľovitá hrvoľatosť, vzpriamenosť postoja, kríženie krídiel, 
dosť sa objavili otvorené chrbáty a taktiež biele chrbáty čo je vada a takéto holuby možu mať 
maximálne 92 bodov a nie viac. Prísnejšie kritéria spĺňala jedna holubica a dva holuby. Pekných 
postáv boli modré kapraté, avšak taktiež mali otvorené chrbáty, inak v kresbe boli veľmi slušné. 
Žltoplavé boli hrubších postáv, nesprávneho tvaru hrvoľa, mali horšie nasadenie nôh, zväčša 
nečistých štítov. Podobné problémy mali i modré šimle, boli hrubších postáv, mali otvorené 
chrbáty.  
Čierne tigre boli v priemernej kvalite, žiadúce je skrátiť zadné partie. Bocianiky boli vystavené 
čierne, žlté a červené. Najkvalitnejšie boli červené. Vzhľadom na náročnosť chovu tejto kresbovej 
variety boli slušnej kvality, žiadúce je zlepšiť tvar hrvoľa i lepšie zloženie chvostov. Čierne 
bielopásavé mali pekné pásy, treba zjemniť stavbu tela. U tejto variety je potešiteľné, že sa rozšíri 
chovateľská základňa. U modrých bielopásavých platí to isté, naviac treba odstrániť vodorovné 
postoje a zlepšiť výšku nôh. Červené bielopásavé ustúpili kvalitou z pozícií, boli hrubších postáv, 
slabšie fúkali, zlepšiť guľovitosť hrvoľa. Z bielopásavých sa najlepšie prezentovali izabely. Bola to 
vyrovnaná kolekcia, treba dotiahnuť lepšiu guľovitú hrvolatosť a hlavne pozor na prišľapovanie 
prstov na nohách. Čierne sedlaté boli pekné v kresbe, avšak mali obecne zlé nohy, ich nasadenie 
a dokonca žabie stehná. Tak ako u bielych rovných, treba i u sedlatých zlepšiť hustotu operenia 
na vnútorných stranách stehien. U jedného holuba bola čierna spodná čelusť na zobáku, to je 
nežiadúce. 
Čierny s anglickou kresbou boli výborné v type, jemných postáv, na pekných vysokých nohách, v 
slušnej kresbe. Vyrovnaná kolekcia. Nedostatkom bolo, že sa začali fúkať až v sobotu poobede. 
Nakoniec nasledovala kategória AOC, dva kusy pekných postáv, na vysokých nohách, s peknou 
hrvoľatosťou. Avšak prví červený dominant podkladal prst na nohe. Druhý vystavený bol žltý 
šupinatý. 
Obecne sa dá povedať, že je potrebné zlepšiť u väčšiny variet výraznejšie kríženie krídiel, odstániť 
otvorené chrbáty a zjemniť stavbu tela. V neposlednom rade sa treba zamerať aj na klietkovú 
drezúru. Tá je hlavne u hrvoľatých plemien brnenské hrvoliaky nevynímajúc, 
dosť podstatná. Príkladom nech je pr. Smíšek či pr. Fila, pr. Ludvík a ich holuby.  
Tie sa na výstavách takmer vždy krásne predvádzajú.  
Všetkým chovateľom, členom klubu prajem úspešnú chovnú sezónu plnú krásnych a zdravých 
odchovov. Dúfam, že sa v čo najväčšom počte stretneme a vystavíme krásne brňáky na 
tohtoročnej klubovej výstave s medzinárodnou účasťou vo Velkých Pavloviciach v dňoch 5.-
6.11.2016. Predtým je ešte naplánované letné stretnutie, ako už býva tradične vo Vlčí Habřine, 
ktoré výborne organizačne zastrešuje pr.Mach. 
Záverom chcem touto cestou poďakovať pr. Ing.Veltruskému za jeho dlhoročnú obetavú prácu vo 
výbore klubu v pozícii jednateľa a neskôr predsedu, vysloviť veľké vďaka a vyzdvihnúť jeho veľkú 
zanietenosť pre chov brnenského hrvoliaka.      
 
                                                                                                Vzdelavatel klubu    Juraj Cintula 
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA BRNĚNSKÝCH VOLÁČŮ,  
LYSÁ NAD LABEM 2016. 

     

 

Stalo se již tradicí, že se v půlce měsíce ledna, při výstavě Náš chovatel v Lysé nad Labem, 
setkávají milovníci těch nejjemnějších a nejkouzelnějších voláčů, na speciální výstavě holubů 
brněnských voláčů. Jako obvykle byli holubi vystaveni v příjemném prostředí, v klecích v jedné 
řadě, na savém vlnitém papíře. Letos vystavovalo 26 chovatelů, 151 brňáčků ve 21 barevných a 
kresebných rázech. 
     Přehlídka začínala patnácti bílými, od čtyř chovatelů. Většinou vysoce kvalitní, štíhlí holubi, na 
dlouhých nohách, nádherně křížili křídla, s ideálně kulatými, podvázanými volátky a pěknou 
strukturou peří. Je třeba se zaměřit na zlepšení opeření vnitřních stehen nohou. Vynikali krotkostí 
a klecovou drezůrou, kolekce která musela zaujmout i laické návštěvníky. Nejlépe ohodnocená 
kolekce př. Josefa Smíška získala za 381 bodů memoriál Karla Hořeního. Holubička téhož 
chovatele pak za 96 bodů čestnou cenu. 
     Naopak kvalita deseti černých od tří chovatelů se nezlepšuje. Schází jim kulovitá volátka, lepší 
klecová drezůra a málo kříží křídla. Nejlépe bodovaný holub 95 bodů př. Miloslava Kaňky a 
holubice 95 bodů př. Zdenka Kopeckého. 
      Dva stříbrní a jeden bělopruhý opál mě moc potěšili. Holubi př. Jiřího Klimeše jsou drobní, 
jemní, vztyčení, na jemných nohách. Holoubek, který obdržel 95 bodů, byl i pěkně volatý. Až se 
podaří odstranit náznak barevného pruhu, budou to dokonalí brňáci. Škoda, že se jim nevěnuje 
více chovatelů. 
      Osm červených od dvou chovatelů mě zklamalo, ti pěkní v typu byli příliš velcí, u některých je 
horší struktura peří a barva zobáku. 95 body byl ohodnocen holub př. Františka Houdka. 
     Šest žlutých od dvou chovatelů. Ukázali pěknou volatost a někteří i barvu, ale jejich postavy 
jsou příliš hrubé. 95 body byli oceněni holub a holubice př. Oldřicha Vízka a holubice př. Zdenka 
Kopeckého. 
      Největší zklamání mi připravili modří černopruzí. Dvacet šest kusů od sedmi chovatelů bylo 
rozdílné kvality, někteří pěkně volatí, ale vytrácí se délka nohou. Většina má i špatnou barvu, u 
některých svítila bílá záda na dálku. Holuba oceněného 96 body a čestnou cenou vystavil př. 
Martin Dohalský. 
      Šest modrých kapratých dvou chovatelů, to bylo další zklamání. Většina měla špatnou barvu, 
téměř slitou kresbu, hrubé nohy a hlavně příliš širocí v ramínkách, s hrubými těly. Nejlépe 
bodovaná holubice 96 body a čestnou cenou př. Alexandra Straky, se už svou velikostí nehodí na 
výstavu mezi zakrslé brněnské voláče, ale spíše mezi voláče Francouzké. Marně jsem hledal ty 
štíhlé, krásně figurné holoubky, které dříve vystavoval př. Vít Dostál. 
      O osmi žlutě plavých od dvou chovatelů, platí to co u předešlých, sice pěkní v typu, ale 
velkých a hrubých postav. 
      Šest modrých běloušů dvou chovatelů, bylo rozdílné kvality. Špatně volatí, na nižších nohách, 
většině scházela kresba na volatech. Lepší kvalitu měly obě holubice oceněné 95 body, př. Jiřího 
Ludvíka, které byly pěkně volaté s pěknou kresbou. 
      Následovalo sedm černých tygrů od dvou chovatelů. První kolekce průměrných holubů, hodně 
světlých kříženců, hodících se do čapíků. Naopak, holubi př. Miloslava Kaňky byli pěkní v typu, 
postavení i pěkně kreslení. Na holoubka s 95 body získal čestnou cenu. 
      Kolekci čtyř černých čapíků předvedl př. Jiří Sčebel. Jemní, štíhlí holoubci s poměrně pěknou 
kresbou. Zapracovat je třeba na kulovitosti volátek. 
      Čtyři červené čapíky a šest žlutých čapíků vystavil př. Josef Pecka. Jsou to holubi pěkní 
v typu, na dlouhých nohách, s pěknými tabulkami. Je třeba pohlídat velikost a štíhlost, zvlášť 
někteří žlutí se mi zdáli být na horní hranici. Na červeného oceněného 96 body, získal př. Pecka 
čestnou cenu a na kolekci červených za 378 bodů memoriál Richarda Pípala. Škoda, že není více 
chovatelů čapíků, v minulosti byli chováni a vystavováni v mnohem větším počtu. 
      Hezký pohled byl na dva černé bělopruhé, kontrast černé barvy a bílých pruhů je nádherný a 
dělá z nich jednu z nejhezčích variet. Jejich kvalita se pomalu zlepšuje, jsou na vyšších nohách, 
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pěkní v barvě a pruzích. Je třeba zjemnit postavy, vzpřímit postoj, zlepšit křížení křídel a volatost. 
Na holuba oceněného 96 body, získal př. Jiří Veltruský pohár věnovaný př. Oldřichem Vízkem, na 
nejlepšího bělopruhého Brněnského voláče. 
      Čtyři modré bělopruhé vystavil př. Václav Černý. Vyrovnaná kolekce jemných holoubků, 
pěkných v barvě i pruzích, je třeba zlepšit nohy a volatost. 
       Sedmnáct kusů červených bělopruhých od tří chovatelů bylo rozdílné kvality. Někteří pěkní 
v barvě a postoji, ale příliš hrubých postav, se silnýma nohama. Je třeba stále pracovat na čistotě 
zobáků, probarvení letek a pruhů a kulatosti a podvázání volátek. Jak by asi měli vypadat 
předvedla holubička př. Bohuslava Pauzra. Nejlépe oceněný holub př. Alexandra Straky získal za 
96 bodů čestnou cenu. 
      Sedm bělopruhých isabel od dvou chovatelů mě potěšilo pěknou barvou a pruhy, vzpřímeným 
postojem a dlouhýma nohama. Moc pěkná kolekce jemných holoubků. Je třeba zlepšit kulovitost 
volátek a pohlídat uvolněná krajní ocasní pera. Na kolekci oceněnou 378 body, získal př. Josef 
Pecka memoriál Jindřicha Voráčka. Na holubici oceněnou 97 body memoriál Jiřího Šimůnka a 
pohár věnovaný př. Františkem Houdkem na nejlépe oceněnou holubici brněnského voláče. 
      Čtyři černí sedlatí dvou chovatelů, byli moc pěkní v kresbě, s pěknou obočnicí, zdáli se mi 
však příliš mohutní, silných kostí nohou a málo křížili křídla. Pozor na černou spodní čelist zobáku, 
která je dost častou vadou a objevila se u jednoho holuba i zde. Nejlépe oceněný holub př. Jiřího 
Veltruského bral za 96 bodů čestnou cenu. 
       Sedm černých s anglickou kresbou, dvou chovatelů, patřilo k ozdobám výstavy. Štíhlí, 
jemných kostí nohou, postavení, s dlouhými krky, až na ojedinělá pírka slušní v kresbě. Nejlépe 
oceněnou holubici s 95 body předvedl př. Petr Zeman. 
       Můj dojem ze speciální výstavy poněkud pokazil nízký počet vystavených holubů, neúčast 
většiny moravských přátel a zhoršující se kvalita některých rázů. Též mě mrzí absence sedlatých 
červených a žlutých, kteří byli dříve vystavováni ve výborné kvalitě. Škoda je i neúčasti červených, 
žlutých a stříbrných holubů s anglickou kresbou, kteří jsou v našich chovech také zastoupeni. 
      Nashledanou v listopadu 2016 ve Velkých Pavlovicích na další speciální výstavě těchto 
překrásných, jemných a elegantních voláčů. 
 
                                                                                                  Josef Smíšek 
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Velké Pavlovice 2015 – sumár výsledkov 
 

 

IX. špeciálna výstava Klubu Brnenského hrvoliaka pobočky Brno, s medzinárodnou účasťou 
sa konala v sobotu 31.10.2015 vo výstavnej hale ZO ČSCH Velké Pavlovice. 
Vystavených bolo 218 holubov v 26 farebných a kresbových rázoch. Výstavu oboslalo 25 
chovateľov brnenských hrvoliakov. Okrem vystavených holubov bolo taktiež veľké množstvo 
brnenských hrvoliakov v burze, ktorá bola súčasťou výstavy. Možnosť kúpy a výmeny holubov 
využilo množstvo chovateľov, členov klubu i nečlenovia. Toto je jedno z veľa pozitív, čo prináša 
klubová výstava usporiadaná samostatne. Bezprostredné stretnutia chovateľov, výmena chovného 
materiálu, priateľské debaty o holuboch. 
Výsledky výstavy:  
Memoriál Josefa Svozila získal na kolekciu modré bělouše pr. Ludvík. 
Celkovo bolo udelených 6 titulov Šampión.  
Na bielu holubicu ho získal pr. Fila, v jednofarebných ho získal na červeného 1.0 pr. Fila. 
Vo farbe modrá čiernopásavá šampióna získal na 0.1 pr. Ludvík.  
V kategórii farebnopásavých ho získal na 1.0 žltoplavý pr. Vít.  
V bielopásavých získal šampióna na 0.1 izabela pr. Siller.  
Posledný šampión bol udelený v kategórii kreslených na 0.1 červená sedlatá a získal ho  
MCH Kristían Dostál.  
Ďalej bolo udelených 11 čestných cien: 
2x na biele pr. Smíšek, 2x na žlté pr. Fila, 1x na modrú čiernopásavú pr. Cintula,  
1x na hnedoplavú pr. Ludvík, 1x na žltoplavého pr. Vít, 1x na čierneho tigra pr. Šulovský,  
1x na modroplavú kapratú s anglickou kresbou pr. Siller, 1x na červenú sedlatú pr. Kročil, 
1x na AOC pr. Veselý.  
Cenu pre MCH získal na čierneho 1.0 MCH Lukáš Jankovič.  
 
 
      
                                                                                                        Juraj Cintula 
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Ahoj kamarádi brňáčkáři a příznivci brněnských voláčů. 

 

Po roce se znova většina z nás setkala v moravských Velkých Pavlovicích. V prostorné, 
prosluněné hale pořádala pobočka klubu BV Brno za spolupráce s místní ZO ČSCH již 9. 
speciální výstavu brněnských voláčů s mezinárodní účastí. Pro chovatele a přátele tohoto 
elegantního holoubka, ve světě nejrozšířenějšího našeho voláče, kteří se nemohli této výstavy 
osobně zúčastnit, předkládám několik svých poznatků a dojmů. Předesílám, že je to můj soukromý 
pohled na tuto pěknou výstavu a nechtěl bych svým hodnocením nikoho urazit ani odradit od 
dalšího vystavování. 
 Své holoubky představilo 24 chovatelů z České republiky, Slovenska a Rakouska. Bylo zde 
vystaveno 218 ks. ve 28 barevných a kresebných rázech. 
 Posouzení provedli bez nároku na odměnu posuzovatelé Alexandr Veselý ČR, Juraj Cintula 
a Roman Čierťaský SR, Didier Fabre a Wolfgang Siller A. 
 Přehlídku začínalo 29 ks kvalitních bílých, zvláště holubi českých chovatelů byli špičkoví ve 
volatosti, štíhlosti, délce nohou a křížení křídel. Myslím si, že zde mělo být uděleno nejvyšší 
ocenění, protože naši bílí se mohou směle rovnat se zahraničím i na velkých evropských 
výstavách. Pohlídat je třeba vzpřímený postoj, především u samců. Holubičky se uklánějí při 
sebemenším kontaktu a tady je třeba citlivě posoudit sklánění v afektu od vadného postoje. Tak je 
to ale u všech rázů. U některých jedinců je možné vidět horší opeření na lýtkách, tady je třeba 
dávat pozor při natírání nohou olejem. Při doteku s mastnotou se kvalita i tak řídkého peří ještě 
zhorší. 
  Titulem šampion byla poctěna mladá holubice 96 b. př. Marka Fily, dvě čestné ceny získali mladý 
holub 96 b. př. Josefa Smíška a mladá holubice 96 b. stejného chovatele. 
14 ks černých mě ničím nepřekvapilo ani nenadchlo, proti bílým méně kříží křídla a přetrvává 
problém se světlejší obočnicí. Kladem je, že se podařilo zlepšit složení ocasu. Čestnou cenu 
získal za 95 b. na svého holoubka mladý chovatel Lukáš Jankovič ze Slovenska. 
19 ks červených bylo kvalitou srovnatelných s černými, výjimkou byl holoubek 97 b. šampion př. 
Marka Fily a holubi př. Františka Houdka. Tito byli pěkně barevní na dlouhých nohách a moc 
pěkně fouklí. Františkovi se navíc daří zlepšovat křížení křídel. 
14 ks žlutých bylo podprůměrných, bývali jsme zvyklí na mnohem kvalitnější holoubky. Výjimkou 
zde byli vysoce kvalitní holuby př. Marka Fily, jehož holub i holubička byli oceněni 96 b. a čestnými 
cenami. 
2 ks andaluzští mají zajímavou barvu a pěkně prokreslené peří na křídlech. Mandlový holoubek 
byl zajímavým zpestřením, bohužel nebyl ve výstavní kondici. 
4 ks modrých kapratých ve slušné kvalitě předvedl mladý chovatel Kristián Dostál. Syn špičkového 
chovatele převzal část chovu od svého otce a na vyrovnanosti typu, barvy a kresby je to znát. 
24 ks modrých černopruhých, vyrovnaná kolekce, většina holoubků zmenšila a zjemnila postavy, 
bohužel se mi zdálo, že trochu ubrali z délky nohou a nemají tak světlou barvu jako mívali modří 
před několika lety. Většina si však zachovala pěkně vzpřímené postavy a křížení křídel, což je 
dobře. Nádherné, štíhlé a vzpřímené modráky jsem viděl při poslední návštěvě př. Vrby, nezbývá 
jen doufat, že tento kvalitní chov nezanikne. 
Dvě modřeplavé holubičky byly průměrné, hnědě plavá není hněděplavá, ale spíš stříbřitá s 
bronzem. Měla silnější postavu na horní hranici velikosti, ale také nádherné vole a typ, 
ohodnocena 96 b. a čestnou cenou  chov Jiří Ludvík. 
10 ks červeněplavých bylo nadprůměrné kvality, ty lepší kvalitnější předvedl př. Vlastimil Vít. 
Holoubci zjemňují postavy a mají i pěkně prokreslená volátka. 
16 ks žlutěplavých, ty kvalitní, velice pěkné v typu, hezky volaté i barevné, předvedl Vlastimil Vít. I 
když jsou stále hrubších postav, za jejich kvalitní typ byli oceněni 96 b. šampión a 96 b. čestná 
cena. 
10 ks modrých běloušů, holubi př. Jirky Ludvíka, mají trvale vysokou kvalitu, to potvrdili i letos 
ziskem 383 bodů za čtyřčlennou kolekci a memoriálu Pepy Svozila. Jsou to drobní holoubci s 
velice pěknou kresbou volátek, výborní v typu. I tato výstava ukázala, že kresba běloušů není 
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jednoduchá, pořád se objevují celá bílá pírka ve volatech a potemnělé štíty. 
Ostatní bělouši nedosahují kvality a rozšíření modrých. Přesto jsou tři červení a jeden žlutý bělouš 
hodně málo na tak velkou výstavu. Bělouši jsou slušiví holoubci a zvlášť žlutí jsou podle mého 
názoru jednou z nejhezčích barev a kreseb. 
Čest bělopruhých holubů, dříve tak oblíbených u chovatelů brňáčků , zachraňovali dva modří 
průměrné kvality a jedenáct  isabelových. Isabely měly velice pěkný typ, dlouhé nohy, kulovitá 
volátka a většina měla i pěknou barvu a pruhy. Zdály se mi ale už mohutnější, na horní hranici 
velikosti. Šampiona získala za 96 b. holubička rakouského mladého chovatele Fabiána Sillera. U 
bělopruhých je podle mého názoru chybou šlechtit jenom typ nebo jenom barvu a pruh. Je třeba 
šlechtit obojí najednou a neustálým výběrem se dopracovat ke kvalitním holubům. Že to je 
správná cesta ukázaly isabely, u většiny už vídáme na výstavách jak pěkný typ, tak barvu a pruhy. 
Tygrů zde bylo v minulých letech vystavováno více než letos. Čtyři černí potěšili jak pěkným 
typem, tak kresbou, která jim velice sluší. Čestnou cenu za 96 b. získal moc pěkný holoubek 
slovenského chovatele Dušana Šulovského. Mezi třemi červenými tygry vynikal svým typem, 
barvou i kresbou starší holoubek př. Saši Veselého. Žlutí tygři chyběli, což je škoda, zvlášť když 
jsme je v minulosti vídali moc pěkné. Dva andaluzští tygři překvapili svou kvalitní kresbou, slušelo 
by jim užší křídlo a lépe složený ocas. Dojem uvolněného peří mohl být zapříčiněn jejich 
nedopeřením. Pravdou je, že andaluzská barva s kresbou tygra brnáčkům sluší a je třeba 
pochválit mladé chovatelky slečny Mandovy za jejich snahu tuto zajímavou barvu uchovat 
a rozšířit. 
Brňáci se srdcovou kresbou jsou ve světě velmi rozšířeni, proto je jejich kvalita na špičkové úrovni. 
Ne jinak tomu bylo i v Pavlovicích. Dvacet dva holoubků v této kresbě tvořilo nádhernou kolekci. 6 
ks černých srdcových bylo štíhlých postav na vysokých nohách, hezky volatí, s pěknou kresbou. 8 
ks modrých srdcových bylo opět nadprůměrné kvality, drobní figurní holoubci, některým by slušela 
mírná úprava kresby, zvláště na volátcích. 2 ks modří kapratí srdcoví, průměrné kvality, rozšířili 
paletu srdcových stejně jako 2 holubičky modřeplavých srdcových, které byly špičkové v typu. 
První ovšem trochu větší a hrubší postavy, druhá byla nádhernou ukázkou toho, jak by měl 
brněnský voláč v typu vypadat. Chovatel Wolfgang Siller z Rakouska na ni obdržel 96 b. a čestnou 
cenu. Červení srdcoví 2 ks se zlepšují, zvlášť holubička oceněná 96 b. byla až na hůře složený 
ocas velice pěkná.  Žlutí srdcoví 2 ks také zjemňují postavy, mají dlouhé krky a pěknou barvu. 
V sedlaté kresbě se bohužel představili jen červení, ti ale stáli za to. Velice pěkní v typu, postojích 
i náročné kresbě. Klobouk dolů před šlechtitelskou prací Vítka Dostála a Mirka Kročila. Mladý 
chovatel Kristián Dostál obdržel na starší holubičku 97 b. a pohár šampion, př. Miroslav Kročil na 
staršího holuba 96 b. čestnou cenu. Škoda je, že zde nebyli vystaveni černí a žlutí, kteří se u nás 
chovají ve výborné kvalitě a v hojném počtu. 
Ve skupině AOC, kde se mají hodnotit novošlechtění, barvy a kresby, které neuznává vzorník, 
a různí kříženci, se předvedlo patnáct holoubků, vesměs kříženců. Mladý strakatý holoubek, velice 
štíhlý, postavený, s dlouhým krkem př. Alexandra Veselého, obdržel 96 b. a čestnou cenu. Moc se 
mi líbila i starší holubička dominantně červená stejného chovatele. 
Většina chovatelů dovezla své holoubky v sobotu ráno, a protože se posuzovalo bez přístupu 
veřejnosti, měli jsme půl dne volna. Většina z nás ho využila k prohlídce blízkého okolí, k 
občerstvení v místní klubovně, a k besedám o našich holoubcích. Ty pokračovaly v odpoledních 
hodinách i u klecí s holuby. Pozdě odpoledne proběhlo slavnostní předání pohárů a čestných cen 
a loučení s těmi co odjížděli domů. Mnoho holoubků zde změnilo své majitele a je třeba pochválit 
pořadatele za to, že postavili burzu ve výstavní hale. Chovatelé tak nemusí neustále odbíhat od 
klecí do jiné haly, když si chtějí vyměnit či zakoupit nové holuby do svého chovu. 
 Letošní výstavu lze hodnotit velice kladně i proto,  že se jí se svými holoubky zúčastnilo i mnoho 
českých chovatelů a další se přijeli podívat a pobesedovat. Příště sebou vezměte holuby všichni, 
ať je tato pěkná výstava ještě větší a pestřejší, třeba nám to pak naši moravští kamarádi oplatí 
svou hojnou účastí na výstavě v Čechách. 
    
                                                                                                                                Josef Smíšek 
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NAŠI HOLUBI V ZAHRANIČÍ 
 

EV - Méty 
 

BÍLÝ   

1,0 95  Fila Marek 

1,0 95  Ludvík jiří 

1,0 97  Fila Marek 

1,0 91  Ludvík jiří 

0,1 93  Ludvík jiří 

0,1 94  Fila Marek 

0,1 92  Fila Marek 

0,1 95  Ludvík jiří 

ŽLUTÝ  

1,0 96  Fila Marek 

1,0 97  Fila Marek 

0,1 96  Fila Marek 

0,1 96  Fila Marek 

MODRÝ ČERNOPRUHÝ  

1,0 92  Ludvík jiří 

1,0 96  Ludvík jiří 

0,1 93  Ludvík jiří 

0,1 95  Ludvík jiří 

ČERVENÝ PLAVÝ  

1,0 94  Vít Vlastimil 

1,0 94  Vít Vlastimil 

0,1 96  Vít Vlastimil 

0,1 95  Vít Vlastimil 

ŽLUTÝ PLAVÝ  

1,0 92  Vít Vlastimil 

0,1 94  Vít Vlastimil 

MODRÝ ŠIML  

1,0 96  Ludvík jiří 

1,0 92  Ludvík jiří 

0,1 93  Ludvík jiří 

0,1 93  Ludvík jiří 

VIELFARBIG  

1,0 93  Veselý Alexandr 

0,1 91  Veselý Alexandr 
 

 

 
 



19 

 

CELONĚMECKÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA MAGDEBURG 
 

 

ČERNÝ BĚLOPRUHÝ  

1,0 92  Veltruský Jiří 

1,0 92  Veltruský Jiří 

1,0 93  Veltruský Jiří 

1,0 97  Veltruský Jiří 

ČERVENÝ BĚLOPRUHÝ 

1,0 90  Straka Alexandr 

1,0 90  Straka Alexandr 

1,0 90  Straka Alexandr 

1,0 91  Straka Alexandr 

ŽLUTÝ ČAPÍK 

1,0 94  Pecka Josef 

1,0 95  Pecka Josef 

1,0 93  Pecka Josef 

1,0 94  Pecka Josef 

0,1 93  Pecka Josef 

0,1 93  Pecka Josef 
 

 

Díky všem za úspěšnou reprezentaci klubu!!! 
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Zpráva o činnosti pobočky klubu chovatelů brněnských 
voláčů Brno v roce 2015 

 

Jarní setkání pobočky se uskutečnilo na pozvání př. Rohrera v Pouzdřanech, který 
pozval i další chovatele a kamarády. Mimo normálního programu př. Cintula a Ludvík 
měli přednášku o typu BV a barvách, s praktickou ukázkou na přinesených mladých 
holubech s výkladem o významu křížení barev. Po kritické diskusi následovala volná 
zábava a po ní návštěva holubníků. 
Další akcí byla účast na setkání s rakouským klubem v Idolsbergu v září. Na setkání, 
které bylo spojeno s klubem francouzských voláčů, měl zajímavou přednášku 
chovatel a posuzovatel brněnských a francouzských voláčů dr. Hans Schingen. 
Přednášel o francouzských voláčích, jejich typu, barvách a nově uznaných barevných 
rázech, doplněnou promítáním fotografií a kreseb. Potom následovala schůze 
rakouského klubu chovatelů brněnských voláčů, které se také zúčastnil předseda 
evropského klubu brněnských voláčů Ervin Sedlmeier, na které se probrala činnost 
rakouského klubu, výstavní kalendář a naše pozvání na speciálku ve Velkých 
Pavlovicích a na setkání pobočky s přehlídkou výletků u nás.  
Po schůzi jsme se přemístili k přineseným holubům, kde př. Baswald, Sedlmeier a 
Siller hodnotili jednotlivé holuby. Po té následovala volná zábava s pohoštěním. 
26. září jsme měli letní setkání v Suchohrdlích u Miroslavi, které opět zdárně zajistil 
př. Kročil. Setkání se také zúčastnili naši přátelé z Rakouska a Slovenska. Hlavním 
bodem programu byla příprava speciálky ve Velkých Pavlovicích. Dále následovala 
prohlídka výletků spojená s diváckou soutěží. Po ní př. Cintula a Siller s D. Fabrem 
zhodnotili vystavené holuby. Závěrem byly předány ceny na vyhodnocené výletky 
jejich chovatelům a pak následovalo pohoštění zajištěné př. Kročilem, kterému ještě 
jednou touto cestou děkujeme. 
V září jsme se zúčastnili také letního setkání klubu ve Vlčí Habřině s konstatováním, 
že náplň programu byla na slabé úrovni. Příští klubové setkání by mělo mít bohatější 
program. 
9. speciální výstava pobočky klubu chovatelů brněnských voláčů Brno spojená 
s mezinárodní účastí se konala 31. 10. ve Velkých Pavlovicích. Výstavu obeslalo 24 
vystavovatelů a vystaveno bylo 218 holubů ve 30 rázech. Dalších asi 80 holubů bylo 
v burze. Na vystavené holuby bylo uděleno 12 čestných cen, tři zvláštní ceny (dar 
rakouského klubu), 6 šampionů (1 pohár věnoval předseda JMKS př. Uher) a pohár 
na kolekci (memoriál Josefa Svozila). Šampiony na bílé a jednobarevné získal př. 
Fila, na modré černopruhé př. Ludvík, na barevnopruhé př. Vít, na bělopruhé př. Siller 
Fabian a na kreslené př. Dostál Kristián. Memoriál Josefa Svozila získala kolekce 
modrých běloušů př. Ludvíka. Výstava byla hodnocena kladně, přijeli i návštěvníci ze 
Slovenska a Chorvatska. Na výstavě změnilo značné množství holubů své majitele, 
což je také jeden z účelů těchto výstav. Odborné zhodnocení nechám osobám 
povolanějším. Velký dík patří posuzovatelům této výstavy, kteří posuzovali bez 
honoráře. 
Evropské výstavy v Métách se zúčastnili tři členové pobočky, kteří vystavili úspěšně 
26 holubů. Velký úspěch měli holubi př. Fily, který získal evropského mistra, 2x 
evropského šampiona a několik dalších cen. Př. Ludvík získal na své holuby 2x 
čestnou (příplatkovou) cenu a neztratili se ani plaví holubi př. Víta ziskem 96 bodů, 
bohužel bez ceny. 
V prosinci jsme zajistili na Jihomoravské krajské výstavě v Břeclavi ukázkovou 
kolekci brněnských voláčů (voliéru), kde bylo předvedeno 12 holubů v 7 barevných 
rázech.       Ludvík Jiří 
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Prehliadka výletkov 2015 
 
V sobotu 26.9.2015 o 10:00 hodine sa stretli členovia pobočky Brno na každoročnej 
prehliadke výletkov brnenských hrvoliakov. Ako sa už stalo tradíciou, na túto akciu 
boli pozvaný aj naši priatelia z družobného rakúskeho klubu chovateľov brnenských 
hrvoliakov. V tomto roku sa prehliadka konala na znojemsku, v obci Suchohrdly u 
Miroslavi v areáli miestej chovateľskej organizácie.   
Hlavným garantom prehliadky sa tohto roku stal priateľ Mira Kročil. Nutno povedať, 
že organizačne a materiálne to zorganizoval na výbornú, i pekné počasie nám prialo. 
Na začiatku prehliadky sa uskutočnila klubová schôdza pobočky, kde sa hlavne 
prejednávala príprava na klubovú výstavu pobočky vo Veľkých Pavloviciach ktorá sa 
uskutoční v sobotu 31.10.2015. 
Na samotnej prehliadke bolo vystavených 52 brnenských hrvoliakov. 
Farebné i kresbové zastúpenie bolo široké, možné bolo vydieť brňáky biele, žlté, 
červené, čierne, modré čiernopásavé, žltoplavé, červenoplavé, žlté a červené šimle, 
izabely, ďalej boli brňáky v anglickej kresbe žlté, plavé, tigri boli zastúpené v čiernej a 
andalúzskej farbe a taktiež AOC.  
Každý výletok bol zhodnotený komentárom od posudzovateľov, postupne od pr. 
Sillera, Cintulu a Fabreho. Zdôrazňovali sa prednosti jednotlivých holubov, ale 
samozrejme sa poukazovalo aj na nedostatky pri jednotlivých výletkoch. 
Záverom treba oceniť a poďakovať sa všetkým chovateľov čo sa zúčastnili na 
tohtoročnej prehliadke výletov v Suchohrdlých a ešte raz veľká vďaka patrí pr. Mirovi 
Kročilovi za prípravu klietok, perfektné občerstvenie a celkové zorganizovanie 
prehliadky. 
 
                              
                                                                                                  Juraj Cintula 
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Podmínky pro soutěž o klubové memoriály 

soutěží se při každé speciální výstavě klubu 
 

 
Rozdělení memoriálů podle barevných rázů: 
 
Memoriál př. Šimůnka – nejlépe oceněný BV bez rozdílu barevného rázu a pohlaví. 
 
Memoriál př. Hořeního – nejlepší čtyři kusy jednoho barevného rázu od jednoho 
chovatele – soutěží jednobarevné a pruhové rázy (bílý, černý, červený, žlutý, 
stříbrný, modrý černopruhý, plavý červenopruhý, plavý žlutopruhý, modrý šiml, 
červený šiml, žlutý šiml, atd….) 
 
Memoriál př. Voráčka - nejlepší čtyři kusy jednoho barevného rázu od jednoho 
chovatele – soutěží bělopruhé rázy (bělopruhý – černý, červený, žlutý, modrý, 
stříbrný, izabela) 
 
Memoriál př. Pípala - nejlepší čtyři kusy jednoho barevného rázu od jednoho 
chovatele – soutěží ostatní barevné rázy (sedlatí, srdcový, tygři a čapíci – ve všech 
barvách) 
 
 
 
Podmínky pro získání memoriálů: 
 
Vystavení čtyř kusů brněnských voláčů v jedné barvě a kresbě:  
 
- kolekce musí obsahovat holuby obou pohlaví (všechny vystavené holubice pro 

započítání do soutěže musí být označeny rozlišovacím kroužkem) 
- minimálně jeden kus musí být „mladý“ 
- při vystavení více kusů než čtyři se do soutěže započítávají čtyři nejlépe oceněná 

zvířata stejného barevného rázu (musí splňovat body výše) 
- do soutěže lze započítávat pouze holuby s kroužky vydanými dle státní 

příslušnosti majitele (CZ, SK, PL…) 
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Ahoj kamarádi, milovníci brněnských voláčů. 
 
Po zhlédnutí letošní speciální výstavy BV mě stále pronásleduje myšlenka, jestli se 
náš chov ubírá tím správným směrem. Předně se mi nelíbí fráze, kterou v poslední 
době slýcháme: ,,ať si každý člen chová to, co se mu líbí“. S tím nelze souhlasit, je-li 
myšlen směr šlechtění,  pokud máme chovatelský klub, musí on řídit a udávat směr 
šlechtění. Členové klubu a hlavně výbor a vzdělavatel by měli o jednotlivých pozicích 
diskutovat a ne bezhlavě přejímat názor, s nímž třeba ani nesouhlasí, ale jinde to tak 
mají. Vhodné by také bylo, aby klub pozval posuzovatele, kteří přicházejí v úvahu pro 
posuzování BV na letní setkání, a tam s nimi řádně a názorně probral klady a 
nedostatky na přinesených BV. Vždyť v mnoha případech jsou nejlépe ohodnoceni ti 
největší a nejhrubší holubi s velkými volaty. Přitom evropský standard v bodě celkový 
dojem uvádí: ,,Nejmenší a s nejjemnější kostrou všech plemen voláčů. Svým 
okouzlujícím temperamentem působí BV velmi přitažlivě. Význačná je jeho životnost, 
úklony a poskoky při vrkání, stejně jako našlapování a chůze na přední části prstů“. 
    Přátelé, kolik takových BV jsme letos viděli na speciálce? A ti, kteří mají opravdu 
krátké rovné prsty a stojí na špičkách, většinou dostanou poznámku na přibližování 
prstů. Přitom brňák stojící na špičkách prstů, nemůže mít prsty roztažené jako 
kachna. Abych nebyl špatně pochopen, nemyslím trvalé přešlapování prstů, které je 
samozřejmě hrubou vadou. 
     Další věcí jsou poznámky na příliš skloněný postoj. Pravdou je, že je to dost častá 
vada, ale temperamentní holubice na kterou zahoukáte nebo promluvíte a která se 
okamžitě předkloní a přiskakuje k vám tak, že až naráží na čelo klece, ještě nemusí 
mít příliš skloněný postoj. Taková, která nereaguje na podněty a přesto stojí skloněná 
však ano.  
     Na letošní speciálce se objevilo hodně poznámek na široký postoj, většinou však 
u holubů s postojem rozbíhavým, kde nohy jsou nasazeny příliš blízko sebe, a holub 
nohama připomíná anglické voláče. Takový postoj je u BV vadou, stejně jako příliš 
široký. I když jsem se ve vzorníku otištěném v klubové ročence z roku 2004 dočetl, 
že má být mezera mezi nohama 2-3 cm. Myslím si, že brňákovi sluší postoj široký tak 
1-1,5 cm. I toto si myslím, že by měl klub diskutovat a šířit i mezi posuzovatele. 
      Také se hodně diskutovalo o opeření vnitřních lýtek. Většina holubů má řidší peří 
na vnitřních lýtkách i přes jinak pěknou strukturu peří na těle. Všiml jsem si, že ti mají 
i hezky utažené peří na podbřišku, naopak ti, co mají bohatší opeření vnitřních lýtek a 
těch opravdu není mnoho, mají hodně peří (podušky) na břiše a za nohama. Otázkou 
je, co je líbivější, a jak řešit odstranění obou těchto malých vad. Padl i názor o použití 
mezirázového křížení, s čímž nesouhlasím, vždyť toto se vyskytuje u všech rázů. 
     Nejčastější a myslím si, že opravdu hrubou vadou, je malé nebo chybějící křížení 
křídel. V evropském vzorníku se píše: ,,křídla jsou nad kostrčí dobře zkřížena“. Ve 
vzorníku z již zmíněné ročenky roku 2004 pak, křídla, čím více se kříží, tím je holub 
cennější“. S tím naprosto souhlasím, protože takové křížení brňáčkům moc sluší a 
dělá z nich mnohem elegantnější holuby oproti těm se širokými, otevřenými zády, 
kde se špičky křídel jen dotýkají. Tady je opravdu třeba se zamyslet, zda se směr 
šlechtění zaměří na téměř nepovšimnutelné opeření vnitřních stehen, či na zlepšení 
křížení křídel ,,Čím více tím lépe“ brňáčkům opravdu sluší a dělá z nich dokonalé 
elegány. Proto se přimlouvám za tento směr šlechtění. 
      Nakonec jsem si ponechal vážnou otázku, jak nám chovatelům klub pomáhá a 
nedobré vztahy mezi některými členy klubu. Někteří členové odmítají veškerou snahu 
o spolupráci. Raději holuby usmrtí, než by je přenechali jinému chovateli. Místo 
pomoci při získávání holubů, se množí nevraživost a pomluvy, dokonce i u přátel ze 
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zahraničí. Znám případy, že chovatel nepřenechá holuby do chovu jinému chovateli, 
protože by se na něho zlobil někdo třetí. Přátelé, většina z nás ví, o čem píši, takové 
jednání není správné ani důstojné a vyhání to slušné chovatele z klubu. 
Mám představu, že výbor klubu má nabádat ostatní chovatele k obesílání jak 
vrcholných akcí klubu, tak národních výstav doma i v zahraničí. Měl by ale i vytvářet 
podmínky k co možná největší účasti a tím i propagaci klubu a brněnských voláčů. 
Například tím, že zajistí hromadnou dopravu na tyto výstavy, případně přispěje 
nějakou finanční částkou na dopravu či klecné. Pak by se ale měli členové klubu 
domluvit a opravdu vystavovat. Každý z nás má na holubníku holoubky, kterými se 
může pochlubit a podpořit tak snahu klubu o propagaci a rozšíření brňáčků do řad 
dalších chovatelů. Když to jde u přátel z Moravy a Jižních Čech, proč se nedomluvit 
v rámci celého klubu. Členové klubu by se neměli třást strachy jaké urážky a pomluvy 
zase uslyší, ale měli by se těšit na setkání, kde si vyslechnou přednášky třeba o 
nemocech holubů a zkušenosti jiných chovatelů s křížením a šlechtěním brňáčků. 
       Příkladem, jak by měl klub pracovat a jeho členové spolupracovat, by nám mohli 
být třeba přátelé z klubu Rakovnického kotrláka. Doporučuji všem přečíst si článek 
v Chovateli č.11/2015 na straně 54-55 a hluboce se zamyslet, jak přispět k zlepšení 
činnosti klubu BV i vztahů mezi jeho členy. 
 
 
                                                                                                            Josef Smíšek 
 
 
 


