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Ad.1 Postavení ostravské bagdety v ČR a Evropě
Klub ostravské bagdety sdružuje chovatele národního plemene Ostravská bagdeta, která je
vedena v evropském vzorníku pod číslem 109. Jedná se o málo chované národní plemeno,
které se převážně chová v místě původu, tedy v okolí města Ostravy, avšak členy klubu jsou
chovatelé z Čech i Slovenska. Počet členů se v současné době ustálil na počtu 17 chovatelů.
Počet evidovaných chovných jedinců u členů našeho klubu je v současnosti 250 ks, kdy ne
všechny odpovídají správnému plemennému typu. Je potěšující, že naše plemeno je
zastoupeno i v zemi bradavičnatým plemenům zaslíbené a to ve Francii, ovšem na německých
výstavách vystavována není.

Ad.2 Plemenný standard ostravské bagdety
Celkový dojem: prozrazuje svým exteriérem vzácné plemeno bagdet, imponující ojedinělými
exteriérovými znaky u jiných plemen této skupiny se nevyskytujícími.
Plemenné znaky: Holub silné tělesné stavby, vzpřímené, hrdě vztyčené postavy na vyšších
nohách. Typickým plemenným znakem je křivka krku ve tvaru písmena „S“, kterou tvoří
profil hlavy se zobákem, dozadu prohnutý týl a vpředu vystupující krční obratle a nasazení
krku k hrudi. Dále je charakteristický dobře znatelný lalůček; na krku a na horní části hrudi je
kolmo rozčísnutá náprsenka na obě strany.
Etologické znaky: holub s dobrými užitkovými vlastnostmi, vitalitou a dobrou plodností.
Postava: větší, se vztyčenou, plnou a zaoblenou hrudi.
Držení těla: působí elegantně a hrdě, hřbet se prudce svažuje dolů.
Hlava: užší, delší, s nižším čelem, na temeni mírně plochá, záhlaví je vyvinuté a navazuje
větším obloukem do tylu. U samců je vyvinutější.
Oči: velké, duhovky perlové, bílí a straky mohou mít duhovky tmavé.
Obočnice: široké, hladké, světlé, na zadní straně mírně otevřené, nepřevyšují temeno hlavy.
U starších holubů jsou vyvinutější až vrásčité.
Zobák: poměrně silný, středně dlouhý, dolů klopený a tvoří s čelem nepřerušenou křivku.
Černé a modré rázy mají zobáky tmavé, červení rohové, ostatní světle narůžovělé.
Ozobí: je delší, ve tvaru klínu, dobře vyvinuté, hladké, s bílým popraškem. U starších holubů
mírně vrásčité.
Krk: nasazení krku na trupu je středně silné; je poměrně slabý, dlouhý a esovitě zahnutý
s dopředu vystouplým ohryzkem. Hrdlo je krátké a je plně vyplněno znatelným lalůčkem
(žílou) začínajícím u kořene zobáku a končícím pod dolní části hrdla.

Pernaté ozdoby krku: na krku a horní části hrudi je na obě strany rozčísnutá pernatá
náprsenka.
Křídla: mírně delší, lehce přitažená k tělu, leží na ocasu a nekříží se. Ohbí křídel jsou
výrazná, mírně vystouplá vpřed a odstávající.
Ocas: mírně delší, úzký, nesený v linii hřbetu a lehce se dotýká země.
Nohy: vysoké, v patních kloubech mírně pokleslé, neopeřené běháky jsou červené, bérce jsou
nápadně vystouplé; barva drápků se shoduje s barvou zobáku.
Postoj: vysoký a vzpřímený.
Struktura opeření: krátké, hladké a přiléhavé.
Kresebné a barevné rázy:
Plnobarevní a bílí: v základních barvách, tj. černí, hnědí, šedohnědí, recesivně červení a
žlutí, recesivně bílí s tmavýma očima.
Tmaví, kapratí a pruhoví: ve všech základních barevných řadách, tj. modří, červeněplaví,
hněděplaví, žlutěplaví.
Bělouši: ve všech základních barvách.
Tygři, straky, bělohrotí: ve všech uvedených plnobarevných a plavých barvách (3-9 bílých
letek).
Hodnocení barvy a kresby není přikládána taková důležitost jako tělesným tvarům.
Vady
Výlukové vady: krátká kostkovitá hlava, chybějící náprsenka, červená obočnice.
Velká vady: malá a slabá postava, chybný tvar hlavy a zobáku, krátký silný krk, chybějící
esovitost krku, vadné držení těla, hrubé a přerostlé obočnice a ozobí, nízké nohy, oranžové
nebo potemnělé duhovky u barevných, chybějící lalůček.
Malé vady: silněji prokrvené duhovky u perlového oka, méně výrazný ohryzek, nevystupující
ohbí křídel, náznak opeření nohou, svěšená křídla, široký ocas, vadná struktura peří. Málo
vyvinutá nebo méně pravidelná náprsenka.
Posuzování: celkový dojem, tělesné tvary, stavba a držení těla, tvar hlavy a krku, délka
nohou a postoj, oči a obočnice, ozobí, náprsenka, barva a kresba.
Kroužek: č. 9.

Ad. 3 Šlechtitelské cíle ostravské bagdety
Cílem chovu ostravské bagdety je dosažení líbivého bradavičnatého holuba, kterého lze lehce
připravit klecovou drezůrou na výstavy a zároveň udržet vitalitu, temperament, ale především
schopnost rozmnožovat se a odchovávat potomstvo. Tohoto dosáhnout zlepšením
genotypových a fenotypových vlastností, dostatečnou selekcí na požadované znaky,
prováděním rodokmenového líhnutí, spolupráci mezi chovateli v našem klubu. S ohledem na
omezený stav populace v ČR zaměřit se na základní a původní kresby a barvy ostravské
bagdety. U současnosti evidujeme 1 plemenný chov ostravské bagdety bílé a chceme usilovat
o další.
Šlechtění plemenného typu platného pro všechny kresby a barvy
Odstranění nejdůležitějších tělesných nedostatků:










malá, konstitučně slabá postava, krátký trup
krátký, silný krk
netypické hlavy
krátké nohy
široký ocas – odstranit z chovu jedince s více než 12 ocasními péry
silné prokrvenost duhovek
dlouhý a úzký zobák bez prohnutí
nedostatečně vyvinutá náprseka
vrásčité ozobí a obočnice

Šlechtění barvy a kresby
 zvýšení populace u jiných barev než modrých, a červených dominantních
 odstranění zamodralosti na hrudi a v ocasech u červených

Ad. 4 Stanovení vzácných a málo chovaných barevných rázů
Na návrh našeho klubu byly vyhlášeny ÚOK od roku 2013 všechny uznané barevné rázy
vyjma:
červeněplavých tmavých, kapratých a pruhových
modrých tmavých, kapratých a pruhových
Ad. 5 Evidence chovů a chovných jedinců
V našem klubu doposud není všemi členy prováděno rodokmenové líhnutí a cílená
plemenitba, což by mělo být základem pro plemenářskou práci a tato činnost má obrovský
význam z hlediska včasného zachycení snížení počtu dané populace z hlediska
autoreprodukce a následného vypracování plánu regenerace. V chovu by mělo být

uplatňováno pravidlo, kdy v připařování jedinců bude prováděna příbuzenská plemenitba
maximálně do 12,5 % .
Ad. 6 Spolupráce s posuzovatelským sborem a standardizační komisi ČSCH
Spolupráce s centrálními orgány svazu je nezbytná pro účinné prosazování šlechtitelských
záměrů klubu. Náš klub vždy v minulosti, naposledy v roce 2011, aktualizoval standard
našeho plemene (v publikaci Národní plemena okrasných holubů České republiky, kterou
vydal ÚOK ČSCH v roce 2011), což standardizační komise akceptovala a zařadila jej do
oficiálního standardu. Na mezinárodním školení posuzovatelů v Hradci Králové v roce 2011
byla připravena prezentace o ostravské bagdetě posuzovatelem Ing. Petrem Gajdou, která byla
široké evropské veřejnosti představena se snahou o evropské rozšíření. V aktivitách tohoto
druhu chceme nadále pokračovat.
Ad. 7 Výstavnictví a propagace
Náš klub každoročně pořádá svou klubovou výstavu, což bývá vyvrcholením chovatelského
úsilí předešlého roku. Klubová výstava je pořádána v prostorách ZO ČSCH Klimkovice, a je
v plánu přesunout klubovou výstavu na větší výstavu, kdy připadá v úvahu Výstava Moravy a
Slezska v Přerově. Tento záměr byl akceptován chovatelskou základnou klubu, pro větší
propagaci našeho plemene a rozšíření mezi širokou chovatelskou veřejnost, protože tak
ojedinělé plemeno holuba si to určitě zaslouží. Chceme také vystavovat naše holuby na
výstavách ve střední Evropě, zejména v Polsku, Slovensku a Maďarsku Na klubové výstavě
se posuzuje, jak je směrnicí určeno evropským způsobem a po ukončení posuzování, jsou
nejlepší holubi představeni přítomným chovatelům a posuzovatel na holubech nahlas obhajuje
své výroky. To má velký význam pro ujednocení pohledu posuzovatele a chovatele. Co se
týče kvality holubů vystavených na klubových výstavách je různá, v současné době se
potýkáme se souběhem staronového a starého typu ostravské bagdety, což není přínosem pro
další platnému vzorníku plemenářskou práci. Je nutno u všech chovatelů přejít na staronový
plemenný typ ostravské bagdety, který odpovídá současnému standardu. Rádi bychom holuby
tohoto typu viděli na vyšších stupních výstav. Skutečnost, že ostravská bagdeta je líbivý holub
je výborné umístění kolekce přítele Pavla Wiedera na Evropské výstavě ve francouzských
Métách v roce 2015 v konkurenci francouzských chovatelů. Nedílnou součástí propagační
činnosti
je
provozování
klubových
internetových
stránek
pod
názvem
www.ostravskabagdeta.estranky.cz. Tyto stránky zajišťují solidní informovanost našich
členů, ale také široké chovatelské veřejnosti, včetně potenciálních zájemců o členství v našem
klubu. I nadále hodláme tyto stránky provozovat a průběžně aktualizovat o dění v našem
klubu a šlechtitelských záměrech našich chovatelů. Této aktivitě přikládáme zvláštní význam
v dnešní době globalizace a digitálních technologii.

