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(králíkárny – různý počet i rozměr kotců, kurníky, psí boudy, holubníky – zahradní i na  
kůlu, kompletní vybavení holubníků, ptačí budky i krmítka, voliéry pro ptáky – exoty,  
pergoly, ploty, stání pro auta, zahr. domky, chatky...), dopravu po celé ČR i SR lze zajistit.
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Jako již tradičně, konala se speciální 
výstava moravských voláčů za rok 
2017, pořádaná speciálním klubem 
chovatelů těchto plemen ve dnech 
25.–26. 11. opět v moravském 
Kojetíně. Bylo zde vystaveno celkem 
230 holubů, z toho 87 bělohlávků 
a 143 moravských voláčů sedlatých. 
Čísla jistě potěšitelná, potvrzující 
nenápadný, ale stále rostoucí zájem 
o tato zajímavá domácí plemena. 

Jádro výstavy tvořila, jako v posledních le-
   tech už obvykle, početná (143 kusů) ko-
   lekce moravských voláčů sedlatých. Nej-

početněji byli zastoupeni černí a mo-
dří (vždy ke 40 ks) poněkud 
méně bylo žlutých a čer-
vených (vždy k 30 ks), 
jen malou ukázkou bylo 
šest  stříbrných. Nejlep-
ší jedinci byli vidět me-
zi červenými a černý-
mi, z červených vyšel 
také šampion F. Dorazila. 
Čestné ceny získali F. Ha-
nák a V. Verner na žluté, 
J. Straňák na červené, J. Ve-
lechovský a F. Zbořil na černé 
a L. Pastorčák, J. Velechovský a F. Zbořil 
na modré. Snad největší pokrok zaznamena-
li černí, znovu nahoru jdou i modří. Zlepšila 
se velikost, délka krku i volatost vystavených 
holubů. Nadále bude dobré podle mého 
názoru sledovat kratší zadní partii a výš-
ku nohou a eliminovat nově se objevu-
jící problém – větší počet letek. Osob-
ně bych jako hlavní úkol do budoucna 
doporučoval soustředit se na klecovou 
drezúru moravských voláčů sedlatých. 
Domnívám se, že moravský voláč sedla-
tý je dnes ve dvou třetinách svého postupné-
ho přerodu z ozdoby moravských, především 
hanáckých selských dvorů v plnohodnotného 
impozantního výstavního voláče, splňujícího 
všechny moderní požadavky. Zbývá udělat po-
slední krok – klecovou drezúru, a umožnit mu 

tak, aby získané tva-
rové přednosti mohl 
také patřičně „pro-
dat“ i ve výstavních 
klecích. Nechceme 
přece, abychom měli 
jen dalšího „nafukova-
cího“ voláče, místo volá-
če volatého. K tomu technic-
ká maličkost – to vyžaduje ovšem 
i výstavní klece patřičných rozmě-
rů, v nichž může velký a „fouknutý“ 
voláč svoje přednosti dokonale před-
vést, a právě to není silnou stránkou ji-
nak velmi pohostinných a příjemných vý-
stavních prostor v Kojetíně. 

Moravští bělohlávci se jeví, jako už 
tradičně, poněkud ve stínu 

moravských voláčů sed-
latých, a to nejen po-
čtem, ale i kvalitou. 

Především se zdá, 
že stojí na místě 

v základních 
tvarových vě-

cech, jako je
  postava, krk, 

volatost a její před-
  vádění.  Ten-

  tokrát bylo
  vystaveno 

87 kusů, 
z toho 28 mod-

rých (v tom čtyři 
pruhoví a dva kap-

ratí), 17 žlutých, 15 čer-
vených a 15 černých. Vedle toho čtyři červe-
ně plaví a žlutě plaví a dva skřivánčí a stříbrní 
pruhoví. Šampiona získal S. Jakša na mod-
rého, čestné ceny pak získali V. Růžička 

a B. Soušek na modré, B. Soušek také 
v barvě žluté a červené, O. Malinda 
v barvě černé a B. Drápal na skřiván-
čího. Speciální klub by měl podle 
mého názoru naléhavě hledat cesty, 

jak uvést moravského bělohlávka 
do širší pozornosti našich cho-

vatelů a získat nové zájem-
ce o jeho chov zejména

  mezi mladými 
 chovateli. 

 

Na jedné 
straně máme 
plná ústa prohlá-
šení o domácích pleme-

nech a na druhé uznává-
me plemena, která mají 

s minulostí českého holubář-
ství málo společného. Je pravda, že 

v bělohlavých voláčích je na mezinárodním 
fóru poměrně značná konkurence. Na druhé 
to skýtá i jisté možnosti v racionálním křížení. 
Moravský bělohlávek se může prosadit jedině 
kvalitou, nebo se neprosadí vůbec. A to by jis-
tě byla škoda, nejen pro něj, ale pro celé čes-
ké holubářství. 

Celkově byla speciální výstava moravských 
voláčů za rok 2017 úspěšná, což ukázala ne-

jen počtem a kvalitou vystavených holubů, 
ale i silně obsazeným trhem a zájmem na 
speciální výstavu poměrně početných ná-

vštěvníků o něj. Nezbývá než si přát, aby se 
moravští voláči obou plemen ještě více ob-
jevovali na našich velkých výstavách a trzích 
v celé republice a aby konečně ve větší míře 
pronikli i na výstavy mezinárodní. Alespoň 
moravští voláči sedlatí v dnešním stavu si toho 
plně zasluhují. A bez odvahy není úspěch.

Dr. SYLVESTR CHRASTIL 

Moravští voláči            DNES


