
|eště než jsem osobně poznal Dušana
! Labudu, setkal jsem se s jeho jménem
u příležitosti Mezinárotlní přehlídky výlet-
ků hanáckých voláčů, která se uskuteěni-
la v roce 2005 v Mikulově' Při povídání
s holubáři z Německa či Nizozemí, které-
ho jsem se účastnil v nedalekém Pavlo-
vě, několikrát pochvalně hovořili o nád-
herném holubovi, který tuto přehlítlku
vyhrál. Původně jsem myslel, že mají na
mysli nějakého holandského nebo bavor-
ského hanáka, ale k ménu příjemnému
překvapení něli na mysli ýletka z mo-
ravské dílny Dušana Labudy v rázu čer-
ném šupinatén. Byl to i pro mne velmi
povzbudiý ÍakI, že se v této poměrně těž-
ké mezinárodní konkurenci dokázal pro-
sadit český odchovanec. Hanáčtí volá-
či černí šupinatí tvoří dosud zdravé jádro
chovu Dušana Labudy, ale jeho dalším
oblíbenýn rázem jsou světle modří bě-
Iopruzí (doninantní opálové) a cíIem na
příští roky jsou hanáčtí voláči černí bělo-
pruzÍ' Dušan Labuda je nejen ýborný ho-
lubář, který je schopen odchovat kolem
osmi desítek hanáclaých voláčů každým
rokem, ale též známý Íunkcionář a drži-
tel všech svazových vyznamenání, který
je pyšný na to, že vede agilní organizaci
Z0 CSCH Holešov již 36 let.
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A Začínáne s první otázkou. Pří-
jmení Labuda zní trochu ,,sloven-
sky'', nůžete mi prozradit, odkud
pocházíte?

TreÍil jste se správně' Narodil jsem

se v lvanke pri Dunaji kde jsem vstou-
pil do chovatelské organizace jiŽ v roce
]962' Tam jsem si také pořídil vůbec
první hanácké voláče. Psal se rok ] 9/0.
Tehdy jsem první holuby zskal u cho-
vatele madhrské národnosti pana Don-
ky z Trienčanské Teplé Měl jsem štěs-
tí' Že naše organizace navázala druŽbu
s Topolčiankami, kde bydlel velký cho-
vatel hanáckých voláčů Va|entín Chren'
Výletci od těchto dvou chovatelů vy-
tvořili dobré základy mého chovu' kte-

rý jsem uŽ budoval na Moravě' kam
jsem se přestěhoval v roce ]97] JeŠ-
tě neŽ byl omítnutý náš rodinný dům,
stála na zahradě holubárna' První ha-
náčtí voláči byli modří šupinatí a čer-
ní Šupinatí' ale tehdy se jim jeŠtě ři
kalo šupkatí. Na lVloravě jsem pozna|
pY. Zlámala, který byd|e| na Přerovsku
a také dobrého Šlechtitele př GaŠpár-
ka V roce 1975 jsem vstoupil do klubu
velkých volačů . Řekl bych. Že jsem do

klubu vstoupiI v jeho zlaté éře. Tehdy
ho vedli manŽelé Richterovi' Př. Richter
byl předseda, paní Richterová ta nejlep-
ŠÍ jednatelka, jakou si klub mohl přái.

Clenem výboru byI př Lukovský který
působil iaké jako vzdělavatel na hanác-

ké voiáče a později dlouhou dobu klub
vedl. Náš veImi aktivnÍ a činorodý kIub
schůzoval v 0lomouci na náměstív ka-
várně Opera. Velmi často mé vzpomínky
zabrousí právě do tohoto zlatého a ak-
tivního období.
A Jaké osobnosti tehdy vévodily
hanáckým voláčům?

Kromě Lea Lukovského jsem se záhy
seznámil s Hynkem Slámou' Bylo to po

mém vstupu do klubu v roce ]975, kde
jsem Hynka Slámu respektoval jako vy-
soce inteligentnÍho a charakterního
chovatele a brzy jsme se spřáteIili By-
dlel v Prostějově' kde se věnoval sedla-
tým rousným a hanáckým voláčům kte-
řÍ byli na tu dobu ve vynikajícÍ kvalitě

-4,€

rx, ffi'#M&i W. w i

Asi nejvÍce měl v oblibě Žluté hanáky,

ale na jeho dvoie byli k vidění i červení
hanaČtÍ voláči, modřr volaČi sedlati J
rnttcni r lÁi ňornr c óor\,ani 4
rousní a IéŽ č'erní a červent

Z dalších rázťl hanáckých
voláčů se zaměřil na čer-
né a modré Šupinaté, a to
nás spojovalo' HIavní při
nos Hynka Slámy do cho-
vu velkých voláčů vidím
v iom, že nám ukázal cestu' po které jít

ve zvyŠování kvaIity typu velkých vo|á_

Čů Byl to totiž už v té době natolik ši-
kovný chovatel' Že se nebál dát dohro-
mady různé barevné rázy a prováděl
i meziplemenné kříŽení, po kterém jeho

holubi udivovali plodností a byli velmi
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kvaIitnÍ. U velkých voláčů opravdu pla-

tí, Že dávat na sebe holuby 1en jedno-

ho barevného ráu bez prouá

děnÍ da|ší šlechtitelské práce

nic dobrého neudě-
lá Chovy 1sou po-

lom hodně piibLz-
né, barva i kl'alita
peří ne'so, dob-
ré' o :':Šiechtě-
ní iz'' iipu nemIu-

''ě l']a Chřibech Žil

oaJŠÍ výborný cho-

ji chovu hanáckých voláčů Z jeho

chovu jsem zskaI nějaké holu-
by na podporu i téch nejvyhláŠe-
nějŠich moravských chovů a dcb
ře se v nich osvědČili. Jednatelka
klubu panÍ Richtetová chovala české
voláČe sedlaté rousné v modrém zbar-
venÍ, zatímco pan Richter si je oblí-
bil v rázu černém' To byli velmi
krotcÍ a velcí holubi, vyŠlechtě-
nt tady u nas' Dobře se zna-

li s Hynkem S|ámou a cas-
to si navzajem pomahal,.

Pani Bichlerova ochot-
ně a Často posÍlala

zp ravodaj e

a v nich
různé

s Vác|avem Tichým, který zastal jako

dalšÍ jednatel klubu také kus práce' Ně-
kdy mám pocit' že se zapomíná na zá-

sluhy př Sadílka který pro hanác-
ké voláČe mnohé vykonal. Byl

p0sUZovateIem, d|0Uh0letým

členem klubu a hlavně to byl

hodný chlap Měl červe-
né' četné šupinaté a čer-

né hanácké voláče a k

nim velké anglické

''*,b. voláče v černém
zbarvení a Čes-

ké čej ky

Nejstarším Členem

klubu, od roku 1956,
je Leo Lukovský, kte-

200 krá Íků a bývajÍ tam pěkné výstavy
Ted bychom rádi udě|ali dražbu hanác-
kých voláčů do které počÍtáme s účas-
tÍ B0 výletků.

A Existoval na hanáckém voláči
nějaký plemenný znak, který vám
neseděI?

BohuŽel ano' a Šlo o obočnice. KdyŽ

1sem s hanáckými voláči začÍnal' byli
poměrně hojně do kříŽenÍ vyuŽíváni po-

mořanŠtívoláči a po tomto křÍŽenÍ měli

zušlechtěnt hanáčtí vo|áči nejen žádou-
cí volatost a bohatši rousy' ale téŽ hru'
bou obočnici' Nicméně tyto hrubé oboč-
nice nebyly u hanáckých voláčů nějakou

novinkou. Při prohlíŽenÍ výtlsků ča-
sopisu Rádce z předmostí z první půle

20 stoIetí bylo na vyobrazených ha-

náckych voláčtch vidět Že jiŽ

tehdy měli velmi hru-
bé obočnice' Mně

se povedlo tento

Častý a dědicný ne'
švar odstranit také

kříŽením' ale
použil jsem

ang l ického
veIkého vo-

láče. Toto ple- '*'

men0 se vyzna-
čuje jemnou obočnicí'
Sám předseda klubu Leo

Lukovský tehdy vyzvedl, Že

jsem měl hlavnÍ zásluhu na od-
stranění hrubých oboČnic z chovů
hanáckého voláče a to mne
poiěšilo. MůŽeme hovo-
řit o přelomu 70 80 let

20' stoletÍ'

A Jak dlouho cho-
váte modré bělo-
pruhé?

Začal jsem se jimi za-

bývat koIem roku ] 988 na

popud Lea Lukovského' který vi-
děl, Že mě Š|echtitelská práce baví
a jde o velmi |íbivý a žádaný ráz. Re-

1 Dušan Labuda před chovatelskýn
zařízenín' 2 Chov hanáckých volá'
čij vyŽaduje velmi prostorné budníky.
3 Černy šupinaty (tmavý)' 4 Černy
šupinatý'-5 Modý bělopruhý (don'
opál). 6 Cerný šupinatý' 7 Chovný pár
heterozygotní a honozygotnÍ pencil'
8 Chovný pár bělopruhý (doninantní
opál) a šupÍnatý (pencil)'

generaci jsem započal přes bavorské-
ho voláče' BohuŽel přiŠla kulatá vola-
tost' tělesný rámec se zmenšil a ob.1eviIy

se Úporně dědičné vady kresby Z U0KH
jsem zÍskal finanční příspěvek ve výši
asi 1500 Kč za Účelem regenerace mod-
rých bělopruhých hanáckých voláčů a já

jsem tyto finanční prostředky vyuŽil na

zakoupení velkých anglických voláčů.
Jeden pocházel z Jugoslávie, druhý byl

ze Slovenska' barvy byly Žlutá a mod-
rá' Na počáiku kříŽení jsem získal od-
chovy odpovídajícÍ velkému angIické-
mu voláči' avšak již v rázu bělopruhém.
Takového ho uba jsem pouŽil na holubi-
ci hanáckého vo|áČe v modrém zbarvení
s rezavými pruhy a pak uŽ vylézali bělo-
pruzí' Potom' kdyŽ se do toho dal žlutý

pomořanský voláČ od př Fily z Bra-
tislavy' tak se podařilo získat velmi

silné a typické hanácké voláče'
Moravského pštrosa jsem do

ŠlechtěnÍ modrých opalů ni-

.]'. tý rodič
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pocháze]ící :
ze spojení modrého opála a černého či š
modrého šupinatého' kterého dávám 3
s dominatním opálem' Cerné s nevý- u

raznou barvou' na kterých je vidět Čer- ř
ný pruh zase s Úspěchem používám do }
modrých černopruhých Dodnes prová- ;
dím párování s účastí kříŽenců s pomo- á

řanskými nebo anglickými velkými vo- 3

kdy nepouŽil. V současném
chovu se nebojím vyuŽíval
různých pracovnÍch kři-
Žení. Výborné bělopru-

hé vý|etky z6kávám
třeba ze spojenÍ,

kde je mod-
rý Šupina-
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bydleliv Bí
lovci, cest:r -a

Osttavu, kc; _ai2e]i hoIubům volný
prolet' Ti a? - /z- nezalétali a chodi-
li po udržoval.- -a';ríku doslova jako

sleptčky' Poi:. :.- se téŽ seznámil

t rý klub také dIou-
hou dobu řídiI Poté
jsem na řadě já a př

Niko, kteřÍjsme v K|u-

,,, bu chovatelů hanác-
,,.,. kých anglických' pomo-
:,] řanských a českých voláčů

sedlatých rousných od roku

1975 JiŽ v roce ]976 jsem byl zvo-
len do výboru klubu' kde jsem stále. Vyko-

nával jsem též Íunkci předsedy revizní komise'
Hlavní klubovou náplní bylo organizování speci-

álních výstav, které se uskutečnily také aŽ ve Velva-
rech, a|e také v TrienČlanských Stankovcách,

nebot'tehdy to byl jeŠtě klub českoslo-
venský' Já sám jsem nynÍ téŽ členem
v klubu slovenském a německém'
A Jak se nyní daří z0 cscH

Holešov?
lVyslím si' že patříme k velmi dobře

fungujícím organizacím' lVáme k dispo-
zici chovatelskou halu, která je 50 metrů

dlouhá V nÍ můžeme umÍstit jakoukoliv

výstavu do 400 ho ubů. Máme klece pro

i.
'+1

inlor-
mačn Í

Čl án ky'

Richterovl

vaiel pan lVlichaIis- Řffi|
lko v Kudlovské Dolině. '- 

".-l Pasl krávy a tak měl dost :

| Času na chov Červenych' ale

i Žlutých a Černých hanackých vo|aČů

Později^se preslěhoval do HttŠtěnovic
poblíž Babic kde pomáhal V r0ZV0-
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. láči. Je to výborný prostředek jak získat

i výbornou výŠku nohou, vynikající vola-

: tost U holubic a mladí 1sou téŽ vel-
i mi nebojácni a dobře se předvá-

l dÍ. DrezÚru před výstavamia ur. urvruru Prvu v.trruvur.r. tak orovádět nemustm'
i nooi'covsu péČe není

! rozumným kříŽením nijak. narušena. o Čemž svědČi vv-
! nikajrcÍ plodnost' Na pod-

! poru v oblasti novošlechtění
. a reoenerace mezi holubářl často vzpo-.:i mínáme. FinančnÍ přt'spěvky to nebyly na

1 zbohatnutí, ale jako cilená dotace vázaná. s povinnostÍ vystavovat výsledky, třeba na

! speciálce, přináŠela vzpruhu do opomÍje-

i né části hoIubářstvÍ a výsledky byly vidět'
. Bvlo také patrné, Že doplněnÍ barevných
a ; ", -,! rázů je ŽádoucÍ i z tzv. ,'vyŠŠích mst".

i /' Jak velký chov vedete?n V současné době mám 26 chovných

! párů hanáků. Z tohoto množstvÍ tvoří ]2
j párů černých Šupinatých které povaŽu1i za

. svoji vlajkovou lod'. Letos jsem se rozhodl

! k poněkud jlnému přístupu v pářenÍ mod-

! rých bělopruhých, které jsem nechal spo-
. lu jen ve dvou párech, dalších šest párů

l jsem vytvořil smÍŠených' a to vŽdy s part-

: nery V rázu modrý Šupinatý nebo černý šu-
. pinatý. 0d tohoto spojenÍ sleduji vyšši ty-

l pičnost odchovu bělopruhých, která by se

: měla dostavit přes jednu generaci' Ha-

i nácký voláč je mohuttý holub a vyžaduje

ry. BohuŽel můj pozemek mi neumoŽňuje'

abych měl roz|ehlou vo|iéru' a|e i v men-

ší voliérce, která navazuje na dvojici vý-

letů z komorového hoIubníku, tráví

moji svěřenci hodně času' Zatimco

v komorovém holubníku majÍvo-

láči individuální sedačky, ve vo-
liérce ma1i k dispozici klasické

sedačky vytvořené z dIou-

hých hobIovaných latí.

Vedu pečlivé chovné

záznamy a jsem při-
praven kdykoliv ffi+rj]l
vystavit rodo- ^ffiHi,l ,'
kmen do

třetí ge-

nerace

před-

ků.

,l Co po-
važujete
za důIeži-
té při hodno-
cení hanáckých
voIáčů?

Hanácký voláč prošel výrazným vývo-
jem, který neproběhl zcela stejně u nás

a v Německu. My bereme hanáka jako vo-

láče velkého, který by měl mít délku ales-
poň 47 cm' JestIiže je kratŠí' pak směřu-
je jiŽ do středních voláčů V minulosti
jsme často naráŽeli na drobné po-

stavy, zejména u holubic. Pro-

to i díky invenci Lea Lukov-

ského docházelo na váŽenÍ

hanáckých vo|áčů, kdy hmot-

nostní limit byl nastaven od 650
gramů nahoru. Co byIo lehčí' to

il--__.Eíř'f "ffi stavě kdyŽ se sejdou

holubi různých smě-

g z dob minulých i sou- ,.

t časnosti. Patří mezi

ně př. SadÍlek. Slá-

,l;l rů šlechtění' rozhodně

., áťí neníjednoduchéavzni-

',,;,,,,;Ě kajÍ i vypjatějŠí situace.

,';ttÍÉ{ 0 směru dalŠího vývoje ha-

.*ěť- náckého voláče bychom měli'ť' více diskutovat. KříŽení by mělo

být pomocníkem ve vylepŠování jeho

plemenných znaků, ale nikoliv zcela zá-

sadně ovIivňovat původni jedinečné zna-

ky' U této příleŽitosti bych rád vyzvedl
několik výborných posuzo-

. vatelů hanáckých voláČů

náků, který někdo můŽe označovat za typ

',německý'' 
Jsou to ŠtíhIejší a velmi vzpři

menÍ hoIubi na vyŠších rovných nohách'
připomína1 icí sedlaté rousné voláče'

vzpřímeností aŽ anglické veIké

voláČe, přlčemŽ jejich vo-
latost vykazuje výrazný

ma, Lukovský, Jo- $:'lli,i.l sef Svozil a Jiří
Holáň. Nechci se

dotknout ostat-

ních posuzo-

vatelů, ale mys-
lÍm si, že tito

voláčká-
řiměli,

případ ně

mají, k posu-

zování velkých
voláčů zvláštní
cit a dovedou či

dovedli vystihnout
nuance, které mnozÍ další posuzovate-

lé nebyli schopni zaregistrovat' Vážím si

rolem MeszároŠem ze Slovenska, který

dovede vyuŽÍt mezirázového i meziple-

menného kíften( za úČe|em zkvalitně-

ní hanáckého voláče a zachovává přitom

jeho původní typičnost. Také si zvláŠtě

cením spolupráce s bavorskými chova-
teli, lako jsou Karl Zausinger nebo Franz

Zimmermann a téŽ předseda Klubu ba-

vorského a hanáckého voláče v Němec-

ku Dario K|inkradt. Na německých cho-
vatelÍch zvláště oceňuji, Že dovedou
drŽet slovo a ie na ně spolehnutí.

Ještě než poděkaii Dušanu
Labudovi za rozhovor, chci zde
uvést jen několik z jeho četných
wjstavních úspěchů, které za
éru padesáti let, co ie organizo-
vaným chovatelem, dosáhl. Je
držitelem putovního poháru Klu-
bu hanáckých a sedlaých rous-

ných českých voláčů,
kteý získal do trvalé-

ho držení poté, co
5x vyhrál nej-

Iepší kolekci
na speciáIní
výstavě- Dá-
Ie zfts-ka!po-
hár UV OSCH

::

za neilepší
ji"ť kolekci a nej-

ff,: Ietka speciální

bylo nestandardní Dále by měl

hánácký voláč vykazovat drŽení těla v Úhlu 
I

kolem 45 stupňů a měl by mít sice vyso- 
|

ké, ale trochu podkleslé nohy i křídla se 
I

mohou mirně křÍŽit Ved|e těchto holubŮ, 
I

jejichŽ centrum Šlechtěni se drŽÍ v Óes- 
|

ké republice, se setkáváme s typem ha- 
L

;-' ' výstavy ,,Klubu
. -o velkÍch voláčti'' Li-

,;'i* tovel 2006 u příIeži-
' tosti 50 let založeníklubu

a je dvojnásobnýn vítězem
Memoriálu Hynka 9lámy. zá-
věrem si dovolím přiblíŽit ie-
ho oblíbené pořekadlo: Zkrát-

ka a dobře' baví mě to!
Kdyby mě holubaření

nebavilo, tak bych to
neděIaI.

Za rozhovor poděkoval
Atrxauon VrsrtÝ,

Íoto autor a archÍv
DuŠlul Lrcuov

9 Poháry. 10 Modrý bělopruhý
(don. opál). 11 Modrý bělopruhý


