35. v˘roãí zaloÏení Klubu chovatelÛ
ãesk˘ch voláãÛ siv˘ch

V

ážení přátelé, co říci úvodem při pohledu na
prázdný papír. Jak popsat třicetpět let a nebýt
nudný. Ano, jako se zpívá
v refrénu naší lidové písničky
„Pětatřicátníci, chlapci jako
květ….”, brát život jak jde a nebrat to moc vážně. Tak se
může sice cítit člověk, ale můžeme to říci o chovatelském
klubu? V případě Klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých ano. Je to parta
kamarádů, kteří to berou vše
s humorem sobě vlastním a při
své zálibě v chovu holubů dovedou šlechtit naše národní
plemeno.
Z pohledu historie je to
možná krátká vzdálenost, ale
v životě jednotlivých chovatelů
a zvláště těch, kteří pamatují
pionýrské začátky klubu doba
úctyhodná. Sám jsem jedním
z těch, který byl u založení
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Členové výboru Klubu ČVS, zleva:
Jiří Mazal (člen výboru), Jaroslav Holec (místopředseda), Jiří Sčebel (jednatel),
Petr Čech (předseda), Ing. Josef König (pokladník)

klubu. Veliký pokrok od založení klubu se projevil v populaci našeho národního plemene
holubů českých voláčů sivých.
Jedná se cca 35 generací živočišného druhu, který jsme
svým úsilím a i nemalými
osobními prostředky dotvářeli
k obrazu svému a standardu
plemene, který jsme si sami
vytvořili. Ano my chovatelé
a klubisté jsme nositeli pokroku či pádu plemene, který
je naším zájmem a potěšením.
Mohu zde velice rád konstatovat, že mnoho z těch prvotních
požadavků, který si zakládající
členové předsevzali, se podařilo splnit. Hlavní úkol zachovat
plemeno pro generace příští
a zachovat tohoto jedinečného
voláče mezi národními plemeny se podařilo. Dokázali

jsme udržet plemeno, jak
v jeho jedinečnosti, tím myslím
barvu, která je mezi volatými
plemeny ojedinělá, tak i v dalších znacích a v rozšíření populace. Sivák již není krajové či
oblastní plemeno, ale má již
mezinárodní status se zápisem
do evropského seznamu plemen holubů a má i svůj vlastní
evropský standard, podle kterého je posuzován.
Rokem 2014 vstoupí naše
chovatelství a zvláště chov holubů do další fáze velkých
změn. Jedná se o připravovanou změnu posuzování holubů
s přiblížením se celkovému pohledu na jedince z pohledu
jeho předností a doporučení
pro další chov. Jedná se o velikou změnu jak v myšlení chovatelů, tak i posuzovatelů.

Nyní nehledáme vady (někdy
i vymyšlené), ale hledáme na
jednotlivých zvířatech přednosti, které jsou pro plemeno
a jeho další rozvoj důležité
a podstatné. Toto bude náročné i pro samotné posuzovatele, kteří budou-li chtít
kvalitně posoudit holuba musí
znát celou problematiku plemene a jeho šlechtění. V tomto
musí hlavně pomoci klub, který
bude systematicky pracovat
s vybranými posuzovateli, kteří
znají
problematiku
chovu
a dále najít ve svých řadách
další nové adepty na posuzovatele. Jen klub národního plemene má právo a i povinnost
určovat směr šlechtění a pomáhat při tvorbě jednotlivých
znaků a zachování harmonického celku.
Český voláč sivý nebyl nikdy
tak figurální plemeno, tak jak
se prezentuje dnes. Byl to
voláč selského typu střední volatosti, plachý a ostražitý
polař. Nikdy nebyl lesklý jako
český stavák a volatý jako norvič. Ale je to holub kontrastu.
Jedinečná barva opeření s kontrastními znaky, jako je tmavá
obočnice s rybízovým okem,
kontrastní kresba štítů křídel
a typové znaky dotvářejí již
zmiňovaný harmonický plemenný výraz.
Vývoj plemene se nám za
více jak 40 let díky našim
představám a vývoje výstav-

nictví hodně změnil. Dokázali
jsme, ale zachovat a vyšlechtit
konkurence schopné volaté
plemeno, které je plnohodnotným hráčem mezi ostatními
plemeny i cizího původu.
Začátkem příštího roku se
sejdeme poprvé na novém výstavním místě, a to na překrásném výstavišti v Lysé nad
Labem. Toto místo bylo po
dlouhých úvahách vybráno
Vámi členy klubu jako místo
pro lepší propagaci plemene
a klubu. Každá změna je jistý
problém jak v komunikaci, logistice a navazování kontaktů.
Je to náročné nejen pro vedení
klubu, ale i zátěž pro jednotlivé
členy a jednotlivce, kteří často
za nemalých osobních obětí
zajišťují takovou akci. Poté je
zklamání, když někteří pro
osobní pohodlí takové to akce
ignorují, nebo je ani nenavštíví. Nemrhejme finančními
i lidskými zdroji.
Díky
vývoji
ve společnosti
se nám otevřeli
hranice, jak ty
geografické, tak
hranice poznání
a veliké možnosti
využít
všeho i k propagaci
našeho
krásného
siváka. Využijme
těchto možností
k lepší populari-

zaci plemene. Bude to jistě
těžká a zdlouhavá práce. Mnozí
z nás již jsou v důchodovém
věku, nebo ho již někteří mají
za první zatáčkou, ale to nás
neopravňuje k tomu abychom
rezignovali. Hledejme mezi
mladými holubáři naše následovníky. Máme co nabídnout.
Krásného volatého holuba jedinečné barvy a chovy s kvalitními jedinci, kteří jsou zárukou
pokroku plemene.
Vývoj nelze zastavit a tak
i pro naše následovníky je zde
hodně práce, ať již na poli výstavnictví, tak v oblasti genetiky a vývoje jednotlivých
znaků. Vždy by zde mělo být
na zřeteli zachování jedinečnosti plemene a pamatovat si,
chceme-li siváka zachovat,
musíme ho na holubníku mít.
Jiří Sčebel – jednatel klubu
jiri.scebel@re-max.cz
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