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Piešťanský obor 



Miľníky piešťanského obra 

 

 V roku 1970 sa prof. Boďa začal zaoberať šľachtením nového plemena holubov s vyslovene 

úžitkovým zameraním.  

 V rokoch 1970 až 1980 už vznikalo plemeno s ustálenými znakmi, ktoré sa prenášli na 

potomstvo.  

 V rokoch 1980 až 1986 prebiehalo ďalšie šľachtenie len v rámci populácie plemena selekciou 

holubov.  

 Dňa 18. novembra 1987 bol holub piešťanský obor uznaný za samostatné plemeno. 

 Dňa 27. 2. 2005 sa v KD Dolných Krškanoch konala ustanovujúca schôdza, kde za účasti 21 

chovateľov a 5 hostí bol založený Klub chovateľov piešťanských obrov so sídlom v Nitre. 

 V roku 2011 bol piešťanský obor zaradený do zoznamu európskych plemien pod pozíciou 

0048 ako Piešťanský obrovitý holub 

 

 

       

 

       

 



Štandard piešťanského obra 

 

Plemeno, vyšľachtené 70-80. rokoch minulého storočia môže zaujať chovateľov 

očakávajúcich mäsovú úžitkovosť, ktorým však nie je ľahostajné ani estetické hľadisko chovu 

a záľuba v šľachtení exteriéru. Súčasný šľachtiteľský cieľ je zameraný na hmotnosť, správny 

telesný rámec, dobré reprodukčné schopnosti, úžitkovosť, rozšírenie farebných a kresbových 

rázov.  

 

Veľkosť obrúčky: 11 mm 

 

Poradie dôležitosti znakov pri posudzovaní: 

1. hmotnosť, telesné tvary a postoj 

2. hlava, farba očí 

3. zobák, obočnice, farba a kresba operenia a ostatné znaky 

 

Limit hmotnosti pre vystavovanie PO 

 

 

 Požadovaná Vyraďujúca 

Holuby staršie ako 1 rok   

samec 900 g a viac pod 850 g 

samica 800 g a viac  pod 750 g 

Holuby výletky   

samec 850 g a viac pod 800 g 

samica 750 g a viac pod 700 g 



Exteriérové znaky: 

Hlava: úmerná k telu, pri pohľade z boku s vyšším čelom a mierne zaobleným temenom 

Oči: u bielych tmavé u ostatných oranžové až červené 

Obočnice: jemné, u bielych, žltých a červených načervenalé, u modrých a čiernych     tmavošedé 

Zobák: pri koreni širší, stredne dlhý, u bielych naružovelý, u červených a žltých svetlý rohovo 

sfarbený u ostatných tmavý až čierny 

Nadnozdrie: slabo vyvinuté s bielym popráškom 

Krk: kratší, na trupe široko nasadený, smerom k hlave sa zužuje 

Postava (trup): prsia široké, svalnaté, chrbát široký, smerom nazad sa mierne skláňa a zužuje. 

Celková dĺžka tela meraná od hrotu zobáka po koniec chvosta je 44 až 48 cm. 

Požadovaná hmotnosť: holuby staršie ako 1 rok samec 900g a viac, samica 800g 

a viac, mladé holuby samec 850g a viac, samica 750g a viac. 

Krídla: primerane dlhé, široké, k telu dobre pritiahnuté, nesené na chvoste 

Chvost: primeranej dĺžky, nesený v línii chrbta 

Nohy: širšie nasadené, beháky a prsty neoperené, pazúriky vo farbe zobáku 

Postoj: mierne vzpriamený 

Operenie: dlhšie, voľnejšie, nekladú sa naň zvláštne požiadavky 

Farba: u fŕkaných a tigrov nekladie sa na ňu zvláštny dôraz, uprednostňuje sa sýta a čistá. U 

jednofarebných aj s príslušným leskom. 

Rázy: biely, čierny, červený, hnedý, žltý, modrý pásavý, tiger a fŕkaný.  

Kresba:  

 jednofarebná – operenie celého holuba je v jednej farbe. Farba sa uprednostňuje sýta a čistá 

s príslušným leskom, 

 pásavá – u všetkých farebných rázoch sa pásy vyžadujú úzke, pravidelné, dotiahnuté, 

neprerušované a nezbiehajúce sa, 



 tigre – na príslušnom farebnom základe sú čo možno najrovnomernejšie rozložené biele perá 

s výnimkou ručných letiek a chvosta. Ručné letky (letky I. radu) a chvost musia byť vždy 

farebné, 

 fŕkané – na príslušnom farebnom základe sú čo možno najrovnomernejšie rozložené biele 

perá po celom tele, vrátane ručných letiek a chvosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čierny tiger čierny fŕkaný 

žltý tiger červený tiger 

čierny jednofarebný modrý pásavý 



Holuby, ktoré nemožno na základe sfarbenia operenia zaradiť do žiadnej štandardom uznanej 

kategórie spadajú pod „univerzálny“ medzinárodný farebný ráz AOC. 

Obr. č.1 -  Telesné proporcie, postoj   Obr. č.2 -  Hlava 

              

Malé chyby: 

Dlhšie  krídla a chvost, bledé obočnice, biele pazúriky (mimo bielej farby) u bielych tmavé 

pazúriky, ploché temeno, nepravidelná fŕkanosť alebo tigrovitosť, zábely v letkách a vo chvoste. 

U fŕkaných chýbajúce biele kormidlové perá. Farba u všetkých rázoch a kresieb zamodralá, 

zašedlá, nevýrazná a bez príslušného lesku. U pruhovaných pruhy nepresne ohraničené, 

nedotiahnuté, prerušované a nábeh na tretí pás.  

 

Veľké chyby: 

Rozpätie medzi požadovanou a vyraďujúcou hmotnosťou. Malá úzka postava, mohutná ťažká 

hlava, bieloškvrnitý zobák, zdvihnutý chvost, náznaky operenia nôh, u fŕkaných a tigrov čisto biela 

hlava.  

 

Vyraďujúce chyby: 

Hmotnosť pod požadovanú hodnotu a to: holuby staršie ako jeden rok samec pod 850g, samica 

pod 750g. Mladé holuby: samec pod 800g, samica pod 700g. Náznak hrvoľatosti, lomené alebo 

perlové oko, dlhé skrížené alebo ovisnuté krídla, silne operené nohy, krivá hrudná kosť do tvaru 

S.  

 


