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Mistrovství sv ěta FCI – Maďarsko, Vác 2014 
 

 
 

Otevřené Mistrovství sv ěta mladých holub ů FCI se letos uskute ční ve zcela nové testovací 
stanici na severu Ma ďarska. 

Jako již tradičně se Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů účastní v tomto roce 
Mistrovství světa mladých holubů. Mistrovství je otevřené pro národní výběry všech federací, které 
jsou členy F.C.I. Každá účastnicí se federace má právo dodat výběr 25 holubů a 5 náhradníků, 
kteří musí mít kroužky 2014. Současně se také koná Mistrovství světa chovatelů do 25 let. 
Chovatelé, kteří budou jednotlivé federace reprezentovat, nesmí být starší 25 let. Výběr každé 
federace tvoří opět 25 holubů a 5 náhradníků.  
Kolekce ČMS CHPH pro MS FCI  Kolekce ČMS CHPH pro MS FCI do 25 let 

  1. Homola Petr  Č. Budějovice   2   1. Nováková Veronika Pardubice   2 
  2. Chrastil Karel  Č. západ   2   2. Maňák Štěpán  Hodonín   4 
  3. Skokan Krištof  Hlučín    2   3. Jelének Daniel  Uh. Hradiště   2 
  4. Salava Jiří   Horácko   2   4. Kadlček Filip  Uh. Hradiště   3 
  5. Bureš Jaroslav  J. Morava   2   5. Husák Tomáš  Středočeské   3 
  6. Menšík Ladislav  Jihlava    2   6. Strnadel Jan  Valašsko   2 
  7. Kraft Jan   Karlovy Vary   2   7. Snovická Lucie  J. Morava   2 
  8. Vikovi Team  Náchod   2   8. Antoš Jakub            Opava    2 
  9. Slavík Václav  Středočeské   2   9. Zelina Matěj  Zlín    2 
10. Kotlán Jaroslav  Svitavy   2 10. Janalík Josef jun.  Zlín    2 
11. Kubáček Lubomír  Uničov    2 11. Fuciman Jan  Beskydy   2 
12. Šabata Jan  Vysočina   2 12. Czudek Pavel           Třinec    2 
13. Kadlček Filip  Uh. Hradiště   2 13. Hrabinová Miroslava Valašsko   2 
14. Kaplan Jan  Pardubice   2 
15. Zeman František  Brno    2 
      Celkem     30       Celkem     30 
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V tomto úvodu musím ale také poznamenat, že naše tradiční účast na Mistrovstvích světa 
bude podrobena velké zkoušce v roce 2015, kdy se má toto mistrovství konat v Thajsku.  

Seznam skutečných účastníků je trochu upraven proti původnímu losování a výběru 
reprezentantů. Opět došlo k tomu, že někteří vybraní se omluvili a někteří dokonce bez omluvy 
holoubata nedodali. Do celkového počtu šedesáti holoubat v kolekci České republiky bylo 
zařazeno 8 náhradníků. Musím říct, že je opravdu dost problém zajistit v neděli večer před 
odjezdem náhradní holoubata se všemi potřebnými doklady, když ještě do 20 hod. čekáte, že snad 
ještě dorazí ta oficiálně vybraná. 

Až na tuto nepříjemnost se už vše odehrálo dle plánu. Všechna dodaná holoubata byla 
v odpovídajícím věku a kondici, vybavena rodokmenem s průkazem i veterinárním osvědčením o 
vakcinaci. Už od pátku odpoledne se v mé voliéře začaly obě kolekce scházet a připravovat se na 
dlouhou cestu. Podle dohody s polskými a slovenskými kolegy se společná přeprava našich 
kolekcí měla do maďarského Vácu uskutečnit z Nitry v úterý 13. května odpoledne. V pondělí 
odpoledne jsem proto ukončil holoubatům poklidné povalování a pozobávání ve voliéře a obě 
kolekce naložil po deseti kusech do přepravních košů. Proběhla poslední kontrola čísel holoubat, 
rodokmenů a seznamů kolekcí a v 17 hodin jsme vyjeli z Brna na první štaci do Břeclavi. Předávka 
kolekcí, s bouřkovou kulisou, Františku Strachotovi byla jednoduchá. Jen jsem jim popřál šťastnou 
cestu do Nitry, kam je František vezl hned následující ráno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První holoubata v testovací stanici byla z Argentiny 

Další přepravní štafetu pak převzal slovenský svaz, jmenovitě Ing. Juraj Kurek. Na 
Slovensku se naše holoubata ale moc nezdržela, kolem jedenácté je František spolu s Ing. 
Kurekem přeložili do větších košů, naložili do auta a ve 12 hodin byl odjezd směr Vác. Dvě auta 
s polskými, slovenskými a našimi holoubaty vyrazila z Nitry.  
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Asi o půl třetí odpoledne byla naše holoubata v cíli. Přejímka všech holoubat proběhla bez 
zdržování a nějakých problémů. Určitým překvapením bylo, že Polsko dodalo jen kolekci 30 
holoubat pro Mistrovství světa. Mladých chovatelů má Polsko dost, proto je pro mě nepochopitelná 
neúčast v MS mladých chovatelů do 25 let. 

S kolekcemi Polska, Slovenska a České republiky už bylo k datu 15.5.2014, k oficiálnímu 
ukončení přejímky holubů, v testovací stanici ve Vácu přítomno 16 států.  

Argentina  Česká republika Čína   Chorvatsko 

Francie  Itálie   Malta   Německo 

Norsko   Polsko   Portugalsko  Rakousko 

Slovensko  Slovinsko  Thajsko  Velká Británie 

Protože zatím nejsou dostupné informace na webu Mistrovství světa o složení kolekcí, dá 
se jen odhadovat celkový počet holoubat na 800 – 900. Dá se ovšem předpokládat, že se tento 
seznam státu (a tím i počet holoubat) ještě rozšíří o domácí Maďarsko a některé další opozdilce. 

http://www.olympiad2015.hu/  
 

Na první pohled krásná, nová, ale dle zkušeného provozovatele testovačky v Nitře, Ing. 
Kureka, možná trochu malá testovací stanice, bude připravovat všechny své svěřence na finálový 
závod Mistrovství světa, který se uskuteční v sobotu 27. zá ří 2014 ze vzdálenosti 420 km. 

Přejeme všem holoubatům, ale zvláště naší kolekci „letu zdar“. 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Informace ze zasedání komisí FCI 
 
24. - 26.03.2014  Halle (Belgie). 
 

Za Českomoravský svaz jsme se zase zúčastnili všech podstatných jednání společně 
s Pepou Kondrysem. Protože se program jednání v mnoha případech prolínal, jsou následující 
řádky výtahem z obsahu jednání komisí Standard, Sport a řídícího výboru FCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zleva viceprezident FCI Istvan Bárdos, prezident FCI Dr. José Tereso a tajemník FCI pan Patrick 
Marsille 
 

Kolotoč jednání zahájila komise Standard v pondělí ve 13 hodin v zasedací hale v sídle 
belgického svazu chovatelů (KBDB). Jednání vedl předseda komise pan Leo Mackaay 
z Nizozemska a hned v úvodu jednání vyzvedl význam mezinárodních školení posuzovatelů. 
Jednalo se o průběhu školení v Brně a o dalším školení, které se uskutečnilo ten den dopoledne 
přímo v Halle. Konstatoval, že je to správná cesta k zvýšení kvality posuzování na mezinárodních 
výstavách. Vyzval zástupce jednotlivých svazů, aby mu zaslali písemně jména posuzovatelů, kteří 
školení v Brně a v Halle absolvovali, aby nedošlo ke zkomolení jména na mezinárodním průkazu 
(náš svaz odeslal 17.4.). Dále stanovil termín 1. června 2014 pro zaslání návrhů z jednotlivých 
svazů na posuzovatele 34. Olympiády v Budapešti.  

V dalším průběhu jednání diskutovali účastníci o možnostech použití výpočetního programu 
pro posuzování z Itálie nebo Polska, který je schopen vytvořit i výstup hodnotící práci jednotlivých 
posuzovatelů. Dlouhá diskuse se také rozvinula o termínu zaslání podkladů o výkonech 
standardních holubů v kolekcích. Základem problému je nevhodně brzký termín konání olympiády 
(přejímka holubů 15.1.2015), který komplikuje situaci mnoha svazům. Diskuse uzavřena nebyla, 
takže termín se dozvíme asi až z oficiálních podkladů k olympiádě. Velmi vhodné je proto, že byla 
naše celostátní výstava operativně přesunuta na prosincový termín. 

Na programu jednání byl i návrh pana předsedy na úpravu podmínek pořádání všech 
mezinárodních výstav a povinností jejich pořadatelů. Jednoznačně se jednalo o reakci vyplývající 
z našich vzájemných rozporů a kompetenčních sporů při přípravě výstavy v Brně. Návrh ale byl 
předložen k jednání komise pouze v němčině a protože protokol FCI vyžaduje předkládání 
oficiálních dokumentů ve francouzštině, byl stažen z jednání. Neodpustím si ale poznámku, že to 
bylo pro předkladatele šťastné řešení. Některé z 25 bodů v dokumentu byly naprostá hloupost a 
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vůči jiným by byl velmi silný odpor ze strany členů Středoevropské federace. Jako dobrý příklad 
poslouží Bod 8. K posuzování olympiád budou připuštěni pouze ti posuzovatelé, kteří absolvovali 

mezinárodní kurz a již jednu olympiádu posuzovali. To by znamenalo do budoucna žádný nový 
posuzovatel, jen ti, co už olympiádu v minulosti posuzovali a postupné vymření všech 
„kompetentních“ posuzovatelů.  

Závěrem jednání pan Mackaay vyzdvihl výbornou práci pořadatelů Evropské výstavy 
v Brně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slovenští kolegové během jednání komise Sport. Zleva Ing. J. Kurek, Ing. D. Krajčík a L. Valíček 

 
Prezident FCI Dr. José Manuel Tereso zahájil jednání Sportovní komise v úterý, krátce po 

půl desáté. Proběhla prezentace přítomných a kromě zástupců Rakouska a Brazílie byli přítomni 
všichni delegovaní zástupci zemí..  

Dále převzal vedení jednání předseda sportovní komise Istvan Bárdos z Maďarska. Jako 
jeden z hlavních bodů jednání byla na programu otázka rodových kroužků. Vedení sportovní 
komise je kompetentní k zajištění jednání s jednotlivými výrobci rodových kroužků tak, aby byla 
zajištěna co nejpříznivější cena za kroužek a aby i kvalita dodaných kroužků odpovídala našim 
požadavkům. V současné době bylo jednáno s dvěma výrobci rodových kroužků (Savic, 
Rexgroup), ale v budoucnu budou osloveni další tři.  
Standard rodových kroužků je vyřešen, zbývá doladit organizační záležitosti. Sjednocení ceny, kdo 
bude vystavovat objednávky, zda svazy nebo FCI. K objednání prostřednictvím FCI se skepticky 
vyjádřil prezident německého svazu pan Groß „Kdo ponese riziko pozdního dodání kroužků? Když 
je naši chovatelé nebudou mít 1. ledna, přibijí mě na dveře“. Stávají postup pro rok 2015 zatím 
není koordinován. Kroužky lze zajistit prostřednictvím FCI, stejně tak i jednotlivé svazy si mohou 
rodové kroužky objednávat přímo od výrobce. Dopravu rodových kroužků je nutno koordinovat tak, 
aby cena za dopravu byla co nejpříznivější. Svazy, které si budou objednávat rodové kroužky 
přímo u výrobce, budou posílat kopii objednávky FCI. 

FCI bude řešit možnost ochranné známky na své logo s tím, že výrobci, kteří prodávají 
volně rodové kroužky na velkých akcích, jako německá národní výstava nebo trhy v Kasselu a 
v Holandsku, nebudou na tyto akce mít povolen přístup. Žádná země, která není členem FCI, 
nemůže používat rodové kroužky s logem FCI. Do budoucna je nutné zajistit pro logo FCI 
ochranou známku s cílem zabránit zneužití loga pro soukromé účely.  
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Barva kroužk ů je stanovena na deset let dop ředu.: 
2014  Or 110c (okrová žlutá)   2020  Jaune 113c (žlutá) 
2015  Argent 428c or 429c (stříbrná)  2021  Orange 804c (oranžová) 
2016  Bronze 761c (bronzová)   2022  Noir et blanc (černá) 
2017 Rouge 185c  (červená)   2023  Carmin (karmínová) 
2018  Vert 339 or 375c (zelená)   2024  Or 110c (okrová žlutá) 
2019  bleu 299c or638c (modrá)    
 
Spolupráce na poli dopingových kontrol se úspěšně rozvíjí. Byl vypracován a předložen 

návrh na provádění dopingových kontrol. Tento je třeba porovnat s návrhy jednotlivých zemí tak, 
aby byl v souladu s veterinárními předpisy jednotlivých zemí a byla zajištěna ochrana zvířat. 
Během roku 2014 FCI prověří čtyři laboratoře na provádění kontrol na pět zakázaných substancí. 
Dvě v Belgii, jednu v Polsku a jednu v Jihoafrické republice. 

Dalším bodem programu byla prezentace programu 34. Olympiády v lednu 2015 
v Budapešti.  

14.1.2015 středa  14 – 19 hod  příjezd a registrace posuzovatelů 
   18 – 21 hod první část přejímky holubů 
15.1.2015 čtvrtek 06 – 12 hod přejímka holubů 
   12 – 13 hod oběd pro posuzovatele 
   13 – 17 hod posuzování kategorie Standard 
16.1.2015 pátek 10 – 11 hod zahajovací ceremoniál 34. Olympiády 
   15 – 18 hod mezinárodní školení posuzovatelů FCI 
   15 – 18 hod veterinární kongres 
   15 – 18 hod zasedání komisí FCI Sport, Grand Prix  
   20 – 23 hod slavnostní večer s předání cen Mistrovství světa 
17.1.2015 sobota 10 – 13 hod kongres FCI 
   19 – 04 hod Gala večer s oceněním 34. Olympiády 
18.1.2015 neděle 13 – 14 hod  výdej reprezentačních kolekcí 
Přesné otevírací hodiny v jednotlivé dny výstavy nebyly zatím součástí projednávaného 

programu. 
Novinkou na této olympiádě bude rozšíření kategorií Standard o dva holuby a dvě holubičky 

v kategorii mladých holubů, ročníku 2014. Holubi v této, minulým kongresem schválené nové 
kategorii musí splňovat výkonnostní kriteria olympijské kategorie Sport F. 

Na závěr jednání direktoriátu FCI poděkoval prezident FCI Dr. Tereso pořadatelům IV. 
Evropské výstavy v České republice za výborně připravenou mezinárodní akci. 
 
 
 
Halle 26.3.2014 
Josef Kondrys 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Vyhlášení sout ěže časopisu „Poštovní holub“ 
 
Prezidium Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů a redakční rada 
časopisu IZ Poštovní holub vyhlašují soutěž o 
 
 

Eso časopisu „Poštovní holub“ 2014 
 
 
Propozice sout ěže 
 
� Právo účasti mají všichni chovatelé organizovaní v ČMS CHPH s chovatelským zařízením na 

území ČR. 
� Jedná se o jednoroční soutěž dvouletých a starších jednotlivců bez rozdílu pohlaví. 
� Do soutěže mohou být vybrány závody uskutečněné v době od 1.5. do 1.8. 2014 
� Do soutěže se započítávají - 2 závody od 200 do 400 km na holubník chovatele 

2 závody nad 600 km na holubník chovatele 
� Vítězí holub s nejvyšším součtem koeficientů Eso, při shodnosti rozhoduje vyšší součet km se 

započtených tratí ve třídě otevřené, v konkurenci nejnižších platných výsledků vydávaných v 
OS. 

� Přihlášky do soutěže s uvedením potřebných údajů o použitých závodech je nutno zaslat do 
10.10.2014 na adresu : 

� Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Nebo e-mailem na adresu: 
jaroslav.novotny@ukzuz.cz  

� Pořadí soutěže bude zveřejněno na webové stránce CHPH a v časopise Poštovní holub.  
� 1. – 10. v po řadí budou p ředány poháry p ři ocen ění celostátních sout ěží při CV. 
 
 
Příklad sumarizace pot řebných údaj ů 
 
Chovatel:    OS:    Holub: 
 
Datum Závod km konkurence OS umístění Koef. Ke 
08.6.14 Pomezí I. 349,22 2.322 12. 99,526 
22.6.14 Mayen 664,13 1455 8. 99,519 
13.7.14 Pomezí II. 349,22 2456 3. 99,919 
27.7.14 Eschweiler 735,12 1126 6. 99,556 

Součet  2097,69   398,520 
 
 
Redakce IZ Poštovní holub 
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SOUTĚŽ 
pro mladé 
chovatele 

poštovních holubů 

Ahoj, 

jsi zapálený chovatel poštovních holubů  

a je ti do 18 let?  

Tak využij šance vyhrát chovnou posilu  

od úspěšných chovatelů v nové soutěži ČMS CHPH! 
V čem soutěž spočívá? Je to jednoduché! 

Stačí správně odpovědět na následující 3 otázky 

a co nejpřesněji tipnout počet nasazených holubů na níže uvedený závod. 

Otázka č. 1: Který holub loni zvítězil v největším u nás pořádaném závodě „Katovický memoriál“ 
Cheb – Pomezí v konkurenci 41284 holubů? 

Otázka č. 2: Kdo se v loňském roce stal Generálním mistrem ČS CHPH? 

Otázka č. 3: Kdo se v loňském roce stal Generálním mistrem MSS CHPH? 

Tip:   Počet nasazených holubů na letošní zemský závod Oostende, pořádaný MSS CHPH 
   26. července 2014? 

Správné odpovědi a tvůj tip posílej na e-mail: mladezcmschph@email.cz 

Nejpozději 20. července 2014! 

Ze všech došlých správných odpovědí bude vytvořeno pořadí dle nejpřesnějších tipů  

a toto pořadí bude následně zveřejněno na webu www.postovniholub.cz. 

Výhercům budou předány následující výhry: 

1. cena: Holoubě od 1. generálního mistra ČMS CHPH 2010, 2012 a 2013 Lubomíra Kubáčka 

2. cena: Holoubě od několikanásobného mistra OS CHPH Jižní Morava Zdeňka Jochmana 

3. cena: Holoubě od Filipi Teamu, mistrů OS CHPH Pardubice 2010 a 2013 

Letu Zdar 

Jan Filipi 

pověřený zástupce prezídia ČMS CHPH pro práci s mládeží 
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Dopingové historky z „Divokého západu“ 
 

 
Před nějakým časem byl holubářský svět vyděšen senzačními zprávami o 
používání dopingu v Belgii. Vzorky trusu odebrané v Belgii byly zaslány do 
Jižní Afriky, odkud byly belgickému svazu KBDB oznámeny alarmující 
výsledky. Proč byly vzorky trusu zaslány do vzdálené Jižní Afriky, musela 
to být otázka poměru ceny a výkonu. Specializované laboratoře v západní 
Evropě to zvládnou stejně dobře, pokud dostanou odpovídající zadání. 
Možná jsou o něco dražší. 
 

Vyšetřením vzorků trusu bylo zjištěno značné užívání dopingu. 
Pokud ale někdo hovoří o dopingu, musí se nejprve definovat, co je tím 
myšleno. V principu to může být vše, co může dostat holub během krmení, 

napájení, eventuálně injekční stříkačkou a následně být zjištěno v peří, krvi nebo trusu. U našich 
holubů rozborujeme trus. Pokud například nějaký holub sežere „mleté slepičince“, můžeme to 
v rozboru trusu zjistit. To ještě neznamená, že „mleté slepičince“ jsou doping. Milí čtenáři mi jistě 
rozumí co tím myslím. Nejprve tedy musí dopingová listina tyto látky stanovit a potom je musíme 
cíleně ve vyměšovaných látkách, v našem případě trusu a moči, vyhledávat. Tyto seznamy látek 
budou stanoveny FCI a budou v respektovány členskými zeměmi. Nehledě na to, zda tyto skupiny 
látek jsou skutečně schopné ovlivnit výkon. Přesto musíme tyto dopingové seznamy respektovat. 
Celá desetiletí bylo vyzkoušeno všechno co je možné, aby holubi létali rychleji. Od kávových bobů 
až po rezavé hřebíky, nebo od amfetaminu až po anabolické steroidy. Od prášku na praní do nosu 
až po „Haarlemmer oil“ (vysv.: Haarlemský olej, v Holandsku od 17. stol známý domácí všelék). 
Chovatelé jsou vynalézaví a zkouší všechno možné. Jediný přípravek o kterém však víme, že 
pozitivně působí, jsou corticosteroidy a to především v měsících ve kterých holubi za normálních 
okolností přepeřují. Přísně vzato, nejedná se o žádný doping, neboť stejného efektu se dá 
dosáhnout zatemňováním, nebo přisvětlováním holubů. To je ale věc hormonálního ovlivnění. Jde 
o pohlavní hormony a závislosti na přepeřovacích hormonech (anti motivační faktor). Seznamy 
podpůrných látek FCI se skládají z následujících skupin 
 

1. Glococorticoidy (Cortison) 
2. Anabolické steroidy a sexuální hormony. Mezi jiným Testosteron 
3. Beta-agonisten (např. Clenbuterol) 
4. Nesteroidní antiphlogistika (protizánětlivé) 
5. Maskovací látky 

 
Bohužel došlo v KBDB ke špatné interpretaci výsledků obsažených ve zprávě z Jižní Afriky. 

Obsah kofeinu (mimo jiné kávové boby) byl v národním a mezinárodním tisku zaměněn za 
kokain se všemi negativními důsledky. Holubářský sport byl zase jednou postaven 
mezinárodně do špatného světla. Poškození jednoho nádherného sportu prostřednictvím 
senzačních zpráv „jak z divokého západu“. 

Mimo kofeinu byl identifikován také paracetamol a aspirin. To jsou regulátory 
bolesti, které dle mého názoru na dopingové listině nejsou. S přihlédnutím k rychlé 
látkovou výměně u holubů, mohou tyto látky, pokud vůbec mají nějakou účinnost, působit 
jen velice krátce. Anabolické steroidy jsou také neúčinné stejně tak jako kreatin. Holubi po 
těchto produktech budou pouze těžcí, nejsou to ale zvířata na maso.  

Když jsem v roce 1972 s mojí praxí v jižním Limburku začínal, musel jsem se ještě 
hodně učit. V průběhu mého učení jsem se na velkých holubnících setkal s obrovskými 
stavy holubů, kteří byli spatně ošetřováni. Setkal jsem se tam se všemi možnými 
nemocemi. Tam sbíral člověk zkušenosti. Můj otec Piet říkal: „jdi k Pietovi Mevisenovi do 
Merse“ Piet závodil dlouhá léta v konkurenci CC Zuid in Grund a Boden, závodil tam mimo 
jiné s holubicemi, které při správném holubím počasí létaly špičkově. Tam jsem se naučil  
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první triky a finty. Jenom s absolutně zdravými holubi se dají tyto výsledky 

dosahovat. Trénoval svoje holuby jenom s poloprázdným voletem. Měl výjimečné holuby 
od Likopse a Grondelaerse, který často k Pietovi chodil na návštěvu. Další holubi byli od 
Waare Goosense a jednoho super holuba „Sinterklaasmann“ od Huub Wisseerse z Beek. 
Piet vyhrál dvě národní vítězství z Chatoroa. Jednou se známým „90“ a jednou s Malým 
Donkerem, který byl později přejmenován na „Mankopf“. To byli šikovní středně velcí 
holubi s trojúhelníkovou stavbou těla, vepředu širocí, vzadu do špice. To byli správní 
holubi pro velké střední tratě. V pondělí přišlo víc jako padesát chovatelů na návštěvu, 
kteří od Pieta očekávali radu a pomoc. Závodil nesrovnatelným způsobem a šířilo se, že 
„De Weerd holubářský sport zabije“. Prý jsem „každý týden jeho holuby očkoval“, ano jistě 
byl jsem tam každý týden a měl jsem v Limburku kvetoucí holubářskou praxi, ale očkoval 
jsem velmi zřídka. Piet měl velmi dobré holuby a uměl s nimi skvěle pracovat: krmení, 
trénink, motivace atd. Jeho holubník byl pokryt eternitovými deskami a utěsněn novinami. 
Holubníky byly skvěle větrané, čerstvý vzduch bez průvanu. Protože v Bredě přicházelo 
stále více zákazníků, měl jsem bohužel stále méně času na Limburk. Najezdil jsem snad 
dva miliony km pro moje holubářské zákazníky v Nizozemsku, Belgii a Německu. Teď 
když je nová klinika v Bredě hotová a moje dcera může převzít důležité úkoly, mám více 
času pro moji starou lásku: Limburk. Chtěl jsem tam vždycky zařídit kliniku Nakonec po 
dotazech celé spousty chovatelů v této oblasti holubí kliniku De Werd Limburg v Ranstalu 
otevřeme. 

Dopingové příběhy z historie nás přesvědčují, že dnešní špičkoví chovatelé, stejně 
jako v minulosti Piet Mevissen a Mari Auwens z Lit s jedinečnými výsledky, nejsou žádní 
dopingáři, ale špičkoví chovatelé se špičkovými holuby, kteří byli ve špičkové formě a ve 
správný moment motivováni. Vezměte jim jejich výborné holuby a budou to opět zcela 
normální chovatelé.  
 
 
Dr. Henk de Weerd 
Bie Brieftaube 6/2014 
 
Překlad Josef Kondrys 
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Správné zatem ňování holoubat 
 
 

Erich H. z Munstrlandu se ptá: vážený pane Berger, 
v minulém létě jste velmi podrobně popsal (č. 27) jak 
se dají holoubata od konce června ovlivňovat 
světlem. Tak, že prstové letky jsou vyhozeny o něco 
později a holubi pak mohou podávat plný výkon. Já 
jsem tuto metodu okamžitě vyzkoušel a dosáhl jsem 
tak velmi dobrých výsledků. V tomto roce bych chtěl 
od začátku vše provádět správně, tak jak se má a 
holoubata zatemňovat. Protože jsem už od více 
chovatelů slyšel, že s toto metodou dosáhli výborné 
výsledky. Můžete mi objasnit jako to přesně funguje a 
na co si mám dát zejména pozor? 

 
V holubářské sportu se nedá v žádné jiné disciplíně, než v závodech holoubat, dosáhnout 

již v krátkém čase velkých sportovních úspěchů. Kdo tedy chce pokud možno rychle a relativně 
jednoduchou cestou, získat sportovní úspěchy, ten nemůže otázku zatemňování mladých holubů 
jen tak vynechat. S použitím zatemňování dosáhnete toho, že přepeřování drobného peří, nebo 
tzv. hlavní peření, nedosáhne svého vrcholu v období závodů v srpnu a září. Holubi, kteří mají holé 
krky a hlavy a chybí jim krycí peří, nemohou v závodech podat plný výkon. Tak zvané zatemňování 
je povolený a především velmi vyzkoušený prostředek, jak přepeření mladých holubů narušit. 
Nemusíte mít pochybnosti, že zatemňovaná holoubata budou v budoucnu podávat slabší výkony. 
Mnohé příklady ukazují, že zatemňovaná holoubata jsou schopná již v dalším roce dosahovat 
špičkové výkony až na úroveň národních es.  
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Zatemňování, co, kdy a jak. 
V otázce zatemňování je hodně velmi individuálních postupů. Každý chovatel by měl vše 

přizpůsobit podmínkám na svém vlastním holubníku a svým možnostem dle individuálního 
zaneprázdnění. Podle mého mínění jsou tři zásadní principy, které je nutno dodržet.  

 
- délka dne maximálně 10 hodin 
- pevné časy zapnutí a vypnutí světla 
- aplikovat v období delším než osm týdnů  
-  

Zvláště bych chtěl zdůraznit, že pro zatemňování je rozhodující, jestli se začíná 
s odchovem v zimě, nebo na konci února a začátku března. Také chovatelé kteří odstavují 
holoubata v dubnu mohou touto metodu provádět. Starší holoubata, tedy zimní mladí, mají výhodu, 
že se u nich už projevuje vliv pohlavních hormonů a mohou se už na závody motivovat. Plné peří, 
jako důsledek zatemňování, je také pro holoubata odstavovaná v dubnu velká výhoda. Vlastní 
zatemňování spočívá v tom, že se ovlivňuje přísun světla oknem nebo v oblasti střechy a 
nejjednodušší je použití papírového kartonu. Zatemnění musí být na takové úrovni, aby se v 
holubníku během slunečných dnů nedaly přečíst noviny. V případě těžko přístupných oken, někde 
ve střeše, doporučuji zatemnit trvale (na min. osm týdnů) a světlo regulovat uměle, nejlépe 
časovým spínačem. Důležité je uplatnit postup praktický a jednoduchý, v opačném případě se 
rychle ztrácí chuť na zatemňování a chovatel se časem vrací ke starým postupům. Velmi praktické 
je stínění roletou před nebo za oknem. Kdo si troufne, může také přemýšlet o instalaci automatiky. 
Není vždy jednoduché pravidelně provádět zapínání a vypínání světla, zvláště když z pracovních 
důvodů není chovatel přítomen v potřebných časech. Ale i ti, kteří jako já, zatemňují denně 
holubník deskami, nemusí být na holubníku vždy nutně přesně v době „zapnutí“ světla nebo 
„vypnutí“ světla. Pomocí jednoduchého spínače lze definovat ráno čas zapnutí světla a večer 
vypnutí. Protože desky brání přístupu ranního světla, může být takto přesný čas svícení dodržen 
bez větší námahy. Potom se jednoduše později desky odstraní. Ve večerních hodinách se pak 
pokračuje opačně. Dají se desky do oken a zapne světlo. Plánování času osvětlení může hrát 
v zatemňování velkou roli. Takže i ten, kdo má velmi omezené časové možnosti, může pomocí 
časového spínače a umělého osvětlení zajistit svým holubům potřebnou délku dne. V určený čas 
pak časovač světlo vypne a denní fáze zatemnění začíná vždy v přesně stanoveném čase. 

Vždy stejný čas zapnutí a vypnutí v dlouhém časovém úseku je základ pro synchronizaci 
denního rytmu s velkým významem. Pro dosažení požadovaného účinku je proto důležité, pokud 
možno vždy ve stejné době, den zahájit a pak ukončit. Kdo může pomocí stmívače ještě upravit 
svítání k plnému světlu a pak ke stmívání, měl by to udělat. Mohlo by to být u mladých holubů 
prospěšné, ale není to žádný zásadní problém, pokud postupné stmívání není. 

Díky synchronnímu zatemňování je zásadním způsobem ovlivněna hormonální regulace. 
Kratší denní dobou se vlastně u holoubat navodí podzim, a ta na to reagují tím, že zahájí podzimu 
odpovídající přepeření. Období osmi týdnů od začátku dubna do poloviny června je plně 
dostačující k tomu, přepeření ovlivnit tak, že během srpna a začátku září u holoubat přepeření 
neprobíhá. To platí především pro normální holoubata. Přepeření drobného a krycího peří holoubat 
odstavených v březnu a dubnu, je aktivním zatemňováním přesunuto na období května až června. 
U zimních holoubat odstavených koncem ledna a února, začíná přepeření drobného peří současně 
s odstavením. Příčinou jsou přirozeně krátké dny za předpokladu, že v holouběcím oddělení není 
zapínáno žádné dodatečné osvětlení. Pro tato zimní holoubata má zatemňování od dubna po 
červen také svůj význam tím, že se oddálí předčasné vyhazování švihových letek a tím způsobené 
předčasné hlavní peření v pozdním létu. Mnozí chovatelé zatemňují svá zimní holoubata již od 
začátku března, aby zabránili prodlužování dne a s ním spojeným hormonálním změnám. V tom 
nevidím žádnou výhodu a ušetřím tak své úsilí. 

Ještě pár slov k holubníku v souvislosti se zatemňováním. Jde jednoduše o to, že na 
mnoha holubnících je při zatemňování ovlivněno větrání. Především tam, kde otvory pro vstup 
světla, vchody nebo vlety, současně zajišťují větrání. V tom případě byste měli zavčas přemýšlet, 
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jak zajistit dobré větrání. Část přístupu světla, například světlíkem ve střeše, není na mém 
holouběcím holubníku problém. Pod takový větrací otvor upevním jednoduše papírový karton. 
Vstup světla je redukován a přísun čerstvého vzduchu není omezen. Před okny instalované voliéry 
pro odvětrání jsou během zatemňování nefunkční. Protože však během klidové fáze zatemnění je 
spotřeba kyslíku omezená, může být výměna vzduchu dostačující. Při zatemňování je ale otázka 
větrání důležitá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zde ještě otevřená otázka, ve které denní době, v jakém čase zatemňovat. Je to 
v zásadě nedůležité. Důležité je dodržet deset hodin světla a čtrnáct hodin zatemnění a to vždy ve 
stejnou dobu. Jak jsem už uvedl dříve, s pomocí jednoduchého spínače můžete tyto časy zcela 
automatizovat a jednoduše dodržet. Na mém holubníku pro mladé je vždy od 7,30 hod. do 17,30 
hod světlo, což souvisí s mojí pracovní dobou. To si musí každý sám zorganizovat tak, aby mu to 
co nejlépe vyhovovalo vzhledem k jeho časovému vytížení. Je to méně komplikované, než to 
vypadá a lze takto s holoubaty dosáhnou opravdu výborných výsledků. Všechny ostatní faktory 
jako zdravotní stav, kvalitní holubi, tréninky, nebo závodní štěstí a podobně, jsou samozřejmě 
dalšími předpoklady úspěchu. S holoubaty s plným opeřením se to ale podaří snadněji. 

V tomto smyslu přeji úspěšný chov! 

 
 
 
 
Dipl. Biolog Alfred Berger 
Bie Brieftaube 8/2014 
 
Překlad Jaroslav Novotný 
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Vicemistr st ředních tratí ČR 2013 je z Brna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již delší dobu zastávám názor, že v organizaci  úspěšných chovatelů se mnohem častěji 
objevují jména současných špičkových chovatelů poštovních holubů. Jenom několik příkladů 
z minulosti. V Přerově kolem ing. Horymíra Březiny, v Kurovicích kolem Vladimíra Vybírala, 
v Krmelíně kolem Vítězslava Máchy a takhle bych mohl pokračovat. Nejinak je tomu i u chovatele 
Josefa Koláčka z Troubska, kterého vám chceme dnes představit.  

Základní organizace Staré Brno se po desetiletí řadí k předním brněnským organizacím 
pokud se týká úspěšnosti tamních chovatelů. Již v 70-tých letech minulého století reprezentovali 
holubi Ladislava Hanuše st. a Viléma Kiesla velmi úspěšně Brno na Celostátních výstavách. 
Později se k nim připojil i Ladislav Hanuš ml. Dnes má Základní organizace Staré Brno stejně 
zdatného reprezentanta v Josefu Koláčkovi, vicemistrovi České republiky 2013 na středních 
tratích.  

Jak z rozhovoru vyplynulo, cesta k úspěchům někdy vede i přes přátelskou atmosféru v ZO 
a pomoc kamarádů. To se pozná i z maličkostí. „Musíte mě vyfotit v tričku co mi dali kluci 
k padesátinám, budou mít radost“. To je pak radost holubařit. 

Tak jak jsi s holuby za čínal? 

Tak jako u většiny chovatelů poštovních holubů i u mě to začalo okrasnými holuby. Otec 
choval moravské pštrosy. Když mě je posílal krmit, tak jsem brblal ať si je nakrmí sám, když je 
chová, to mi bylo tak 10 roků. Pak se do holubníku dostala kuna a bylo po holubech. Asi ve 12 
letech jsem se doma zmínil, že bych chtěl chovat holuby, ale ty závodní. Za pár dní již seděli 
pošťáci na holubníku a tak jsem vlastně začal chovat poštovní holuby.  

Ve škole jsme byli 3 holubáři, holuby jsme si měnili a samozřejmě pořád o nich debatovali. 
V roce 1980 jsem vstoupil do spolku holubářů v Moravanech. Zúčastnil jsem se prvních závodů a  
byl jsem vděčný za každého holuba, který se mě ze závodu vrátil. Pak přišla vojna, svatba a 
potřeboval jsem si postavit vlastní dům. Šel jsem pracovat na tři roky do Německa, abych si na 
stavbu domu vydělal. Postavil jsem dům a mohl začít holubařit. První holuby jsem měl od místního 
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chovatele Mirka Buriana, taková stará brněnská směs Fábry x Espt. Zlom v mém holubaření nastal 
v roce 2000, kdy jsem přešel do spolku Staré Brno, kde byl členem Vlastimil Hanuš, nejmladší 
z rodu Hanušů. Ten mě řekl „přijď ke mně, dám ti nějaké holuby a naučím tě holubařit“. V tomto 
měl jednoznačně pravdu. Holuby od Vlasty Hanuše byli tvrdší než ti dnešní a více vydrželi. V roce 
2003 jeden z jeho holubů u mě vyhrál v Brně závod Brusel. V té době jsem převážně závodil na 
dlouhých tratích. K další změně došlo v letech 2005 a 2006. V té době jsem se seznámil se 
Zdeňkem Masojídkem z Mostu a Antonínem Lysoňkem z Újezdce u Uherského Brodu. To jsou 
všechno Janessen holubi na krátké tratě. Jejich holubi můj chov výrazně zrychlili. Ještě musím 
vzpomenout, že jsem v roce 2006 dostal 2 holoubata od ing. Mirka Ivana z Blučiny z jeho Herbots 
holubů. Holoubek z nich 06-0180-2077 vyhrál v roce 2009 Ostende. Dál jsem přinesl v roce 2009 
od Václava Urbánka z Křepic dvě holoubata z jeho dlouhotraťových holubů. U holubů na krátké 
tratě je to mnohem rychlejší vybrat dobré holuby, ale u holubů na dlouhé tratě, tam je to složitější. 
Ještě v roce 2006 jsem přes našeho člena MVDr. Václava Fršlínka získal od holandských 
chovatelů jednu holubičku, velice se osvědčila. Tak jsem jim napsal a oni mi za tři roky přivezli 
ještě jednu holubičku a tři holoubata, zase z Jansennských holubů. Takže na holubníku mám 
holuby Fábry x Espt, Jannsen, Moulemanns, De Klak a Herbots. Takto je to na mém holubníku 
v současné době. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řekneš nám n ěco o lé čebných zásazích p řed sezónou? 

Začátkem roku asi tak 6. až 14. ledna odčervuji Hermigalem, pak kolem 1. února vakcinuji 
proti pseudomoru. Potom dávám Promotor a nějaké vitamíny. Mezi 17. – 22. únorem přeléčím 
holuby kombinací Sutricol s Tetracyklinem. Po kůře dostanou Promotor a multivitaminy. Po 
snešení vajíček vakcinuji Salgenem a nakonec doléčím Trichomonády. Některé léky střídám 
(Ronidazol, Avimetronid, Trinidazol). Během závodní sezóny už žádná další léčiva nepodávám. 
Pokud by některý holub onemocněl, dostane individuálně Entizol. Základem dobrého zdraví by 
měla být čistota na holubníku. Čistím pravidelně každý den. Podle trusu se nejlépe pozná 
zdravotní stav holubů. Denně čistá voda, koupání, to je snad dnes samozřejmostí. 
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Tak nám řekni n ěco o tom jak p řipravuješ holuby na závody. 

Závodím klasickou vdovskou metodou. Holuby zapáruji vždy kolem 1. března, nechám je 
nasednout, odchovám po jednom holouběti, u vybraných i dvě. Pak je nechám nasednout, 
holoubata odstavím a zhruba okolo 10. – 12. dne po sezení na druhých vejcích holuby rozdělím. 
Je to naprosto klasický začátek, nic nového. Vyčistím holubníky, vydezinfikuji a začíná u mě 
závodní sezóna. Před začátkem závodní sezóny holuby nevyvážím. Jsem toho názoru, že vdovec 
sám musí přijít na to, jak to funguje. Snažím se vše udělat co nejjednodušeji, abych měl na holuby 
více času, protože si myslím, že vyvézt holuby jednou nebo dvakrát před sezónou nemá žádný 
smysl. Podle mého názoru na to, aby vdovci pochopili o co jde stačí tak jak to máme v Brně, 
jedenkrát nácvik 60 km a dvakrát individuální závod na 120 km bez bodů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chovná holubička NL 05-2053638 od K. Brokerse, matka špičkových závodníků 

„11-484“ a „08-433“. Příbuzná matky vítěze Chebu MSS 2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holubička 13-019-899 od Zd. Masojídka, původu Herbots, vnučka holuba „Supermilion“ 
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Vdovce pouštím ráno v 5:30 h a o hodinu později je stahuji zpět do holubníku. Podruhé je 
vypouštím v 17:00 h večer a v 18:00 je stahuji zpět. Po závodě vdovce večer někdy ani nepouštím. 
Všechno co během týdne kolem holubů dělám a co jim dávám, si pečlivě zaznamenávám. Je to 
velice dobré pro osvěžení paměti co kdy a jak jsem v předešlém roce dělal. Snažím se to všechno 
dělat co nejjednodušeji. Myslím, že důležité je mít systém a ten neměnit. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Oddělení se sedačkami               oddělení vdovců před závodní sezónou 

Holubice před nasazením na závod ukazuji před každým nasazováním. Holubice vdovy mám pod 
vdovskými holubníky v samostatném oddělení a dříve jsem je jen vypustil, ale dělalo mi to binec. 
Některé holubice šly do holubníku rychle, některé naopak pozdě, některé pak dokonce ještě 
v době košování létaly. Tak jsem to změnil a holubice vdovcům nosím a dávám je k nim do 
budníků. Dá to sice více práce, ale pak holuby pouze pochytám a jsou připraveni na nasazování. 
Vdovce, kteří nejdou na závod po nakošování závodníků pochytám, dám do košíku a odnesu do 
garáže. Holubice pak ponechávám po závodě u vdovců podle toho, jak probíhal závod. Pokud je 
závod rychlý , tak holubice odebírám hned po závodě. Pokud je závod těžký tak je tam nechávám 
někdy i do večera. Jakmile se nasazení holubi vrátí ze závodu, tak ty co byli v košíku před garáží 
vypustím. Během celé závodní sezóny na tomto systému nic neměním a dělám to stejně od 
začátku až do konce. V průběhu let jsem vyzkoušel různé způsoby motivace v druhé polovině 
závodní sezóny, ale vždycky jsem se vrátil k mému osvědčenému systému. Vdovce, pokud jsou 
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v pořádku, nasazuji každý týden. Výjimku tvoří dlouhé tratě, kde je nechávám 14 dnů před 
závodem odpočinout.  

Před závodní sezónou mám k dispozici celkem 37 vdovců a k tomu příslušný počet holubic-
vdov. Po skončení závodní sezony nechám vdovce nasednout, ale nechám je odchovat holoubata. 
Po dalším nasednutí postupně odebírám vajíčka a budníky zavírám. Po skončení závodní sezony 
zůstane na holubníku kolem 25 závodníků, k nim doplním zbytek ročáků tak, aby jich tam bylo 
zase celkem 37. Pokud tam zůstane nějaký starší dobrý závodník, tak ho přenechám kamarádům. 
Holuby podle pohlaví hned nerozděluji, dělán to většinou až měsíc před pářením. Přes zimu jsou 
holubi kvůli dravcům zavřeni a vypouštím je až po zapárování, po 1. březnu.  

Co nám řekneš ke krmení vdovc ů a různým dopl ňkům? 

Používám směsi ze Slovenska, které získávám přes Václava Urbánka z Křepic. Po doletu 
ze závodu mají holubi v krmítku dietní směs, většinou jen pár zrnek s trochou pšenice. Večer po 
doletu, když už jsou holubice odstraněny, krmím normální závodní směsí. Zastávám názor, že 
když přijdu z práce já, mám hlad a chci se pořádně najíst. Snad to platí i pro mé holuby. Druhý den 
ráno po doletu krmím dietní směs. Od středy, pak už podle toho, jaký je plánovaný závod, přidám 
do této směsi navíc hrách. Ve čtvrtek krmím naplno plnohodnotnou závodní směsí tolik, co holubi 
sezobou. V pátek ráno před nasazením dávám lepší krmení, do kterého přidávám „turbosemínka“. 
Co zbylo tři hodiny před nasazením holubů v krmítku dávám pryč a vyměním za několik málo 
semínek, aby si holubi zobli a napili se. Po doletu holubů ze závodu mají nachystanou jen čistou 
vodu, elektrolyt dávám do vody večer, ráno pak probiotika. V pondělí dávám Acidomit, v úterý 
Bronchoxan na dýchací cesty a česnekový olej s kvasnicemi. Ve středu dostanou vitamínový 
přípravek Promotor „L“ a ve čtvrtek přidám ještě jako prevenci proti onemocnění dýchacích cest 
Probac Aerosol (Dr. Brockamp).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Koláček, vicemistr ČR na středních tratích ve svém království 
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Máš nějaké chovné holuby? Odd ělení jsme nevid ěli. 

Samostatnou voliéru pro chovné holuby nemám. V jednom oddělení je pět párů chovných 
holubů. Jsou to holubi mé staré linie Fábry x Espt pocházející od Vlastimila Hanuše. Jsou tam i 
holubi, které jsem přinesl na posílení mého chovu. Je třeba neustále sestavovat nové kombinace a 
hledat z toho to dobré. Holubi Fábry x Espt se mi velice líbí. Právě letos jsem se díval na výstavě 
OS Znojmo na holuby, které zde vystavoval Lubomír Becha, z jeho linie holubů Miroslava 
Hochmana a velice se mi líbili. Určitě by do mých Fábry x Espt dobře zapadli, je to další inspirace 
do budoucna.  

Jak p řipravuješ na závodní život holoubata, budoucí závod níky? 

Holoubat pro svoji potřebu odstavuji kolem 30 ročně. Dříve jsem vypouštěl holoubata hned 
příchodu z práce, pokud jsem se zdržel, zastoupila mě v tom moje matka. Holoubata však ještě 
v době, když už jsem potřeboval vypustit vdovce, seděla na střeše. Tak jsem někdy vdovce pustil 
do holoubat, ale nebylo to ono. Začal jsem tedy holoubata vypouštět až v 18 hodin večer. Takto je 
nechávám venku až do setmění. Ale žádný nějaký zvláštní režim u nich nemám, v podstatě to 
ponechávám na přirozeném vývoji. Holouběcí nemoc nijak neřeším. V případě, že vidím, že 
některé holoubě má problém, tak jim všem dám „3 v 1“ a vitamíny. Do týdne je po problému. 
Krmím je klasickou směsí. Pouze v pátek když jdou na závod, tak ráno dostanou lehčí krmení. 
Nějaký zapálený závodník s holoubaty nejsem. Závodím sice se všemi holoubaty, ale nic 
zásadního s nimi nedělám. Protože v závodní sezoně nejezdíme na dovolenou, tak nám dovolená 
většinou vychází začátkem září, takže často ani závody holoubat nedolítám. Po skončení závodů 
holoubat přidám do závodních oddělení sedačky, otevřu všechna tři oddělení a holubi jsou všichni 
pohromadě. 

Při přípravě na tento článek jsem si d ělal p řehled dosažených úsp ěchů brněnských 
chovatel ů v celostátních mistrovstvích od roku 1996, tj. pos ledních 18 závodních sezón. 
Stříbrná medaile a titul vicemistra ČR, to tu ješt ě nebylo. Na pomyslnou „bednu“ se za ty 
roky postavili z Brna jen t ři chovatelé. V roce 2003 byl František Sedlák 3. V Celostátní 
mistrovství krátkých tratí, v roce 2011 se také na 3. místo v Celostátní mistrovství dlouhých 
tratí prosadil Ing. Karel Vaší ček. Druhé místo Josefa Kolá čka v CM st ředních tratí 2013 je tak 
zatím pro brn ěnské chovatele nejvyšší dosažená meta.  

Gratulujeme  

 
 
Antonín Polívka 
Ing. Jaroslav Novotný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 

Belgie 2014 - výlet mistr ů za mistry 

 

Jak již nadpis reportáže naznačuje chtěl bych Vás seznámit s cestou do Belgie, kolébky 
našeho koníčka, kterou jsem podnikl společně s jedním z nejúspěšnějších chovatelů ČR 
posledních let Lubomírem Kubáčkem. Dlouho jsme plánovali a rozmýšleli termín více než 1000 km 
cesty, nechtělo se nám opouštět naše závodníky v rozhýbající se sezóně, kdy se hojně využívalo 
svátečních čtvrtků, a proto padlo rozhodnutí vyrazit ihned po druhém závodním víkendu. Cílem 
naší cesty byla návštěva úspěšných chovatelů Belgie, které ještě možná neznáte, a proto jsem se 
rozhodl Vás se dvěma z nich touto formou seznámit. Jako nový člen redakční rady Informačního 
zpravodaje se budu pokoušet o reportáže z aktuálního dění v holubářském světě, pokud možno po 
celém světě, ale napoprvé začněme zmíněnou kolébkou...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společné foto s Davidem Vermassenem - generálním mistrem Belgie 2013 

S Lubomírem šlo již o nepočítanou návštěvu Belgie, vždy se rádi vracíme za našimi přáteli. 
Proto jsme naše kolečko návštěv začali u Chrise Hebberechta v Evergemu, výborného chovatele a 
mistra dlouhých tratích, který v loňské sezóně díky holubovi „Evert“ získal národní vítězství 
ze závodu St. Vincent z 3786 holubů. Další zastávka byla u úspěšné holubářské rodiny Van Hove-
Uytterhoeven z Putte a také jsme navštívili Gastona van de Wouwera z Berlaaru, kterému letos 
bude 70 let a po plánované podzimní totální dražbě si ponechá 20 holoubat, s kterými si bude 
„hrát“.  

O výše uvedených špičkových chovatelích se více rozepisovat nebudu, protože jste se o 
nich, jejich chovech a úspěších již dozvěděli v dřívějších reportážích o Lubomírovi. A nyní se 
dostáváme k „novým“ jménům. Půjde o úspěšné chovatele Davida Vermassena a Julese Lense. 
Jen dodám, že při psaní reportáže jsem také využil již dříve zveřejněných reportáží 
na holubářském serveru www.pipa.be.  
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David Vermassen (Gavere, BE) - Generální mistr Belg ie 2013 

 
12ti tisícové městečko Gavere je ve světě známé především díky listopadovému závodu v 

cyklokrosu. Tento závod je součástí velmi populárního 10ti dílného seriálu závodů Superprestige, 
pořádaného již od roku 1983. Hned na okraji tohoto městečka nás přivítal 39 letý řemeslník David 
Vermassen s jeho těhotnou manželkou. Usadili jsme se v typické belgické kuchyni s výhledem na 
zahradu a samozřejmě také na holubníky a začali jsme probírat obvyklé holubářské témata, které 
se Vám v této krátké reportáži pokusím popsat.  

David Vermassen se v posledních letech stále zlepšoval a mnozí očekávali, že titul 
generálního národního mistra dříve nebo později získá. To se samozřejmě snadněji řekne, než 
udělá, ale dobře organizovaný tým pro to dělal každý den vše. O získání tohoto titulu sní mnoho 
belgických chovatelů, ale jen málo z nich je schopno jej získat. Dá se říci, že titul generálního 
národního šampiona Belgie může získat univerzální holubník, který je úspěšný po celou sezónu na 
všech vzdálenostech a ve všech kategoriích. A v tomto případě to tak opravdu je. Byl zmíněn 
dobře organizovaný tým a tím holubník Davida Vermassena opravdu je. Je výborným příkladem 
excelentní týmové práce. V dnešní době to snad ani jinak nejde. V Belgii nebylo žádným 
tajemstvím, že David má pro chov poštovních holubů talent. Své schopnosti ukázal již ve svých 19 
letech, kdy dokázal získat ta nejvyšší ocenění. Ale ani David nezapomíná děkovat své matce 
Nadine a jejímu partnerovi Denisovi Annaertovi za jejich podporu a pomoc. Této trojici se podařilo 
spojit své síly a také talenty, což vedlo k řadě působivých úspěchů. Denis se stará o vdovce, 
Nadine připravuje mladé holuby a holubice a David je jakýmsi generálním manažerem, který vše 
koordinuje. Díky svému zaměstnání nemá na holuby mnoho času, tak jako Nadine a Denis, kteří 
jsou již v důchodu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Závodní holubník u Vermassenů 
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David má dva různé chovné holubníky. První, tzv. „základní“, je pro 17 chovných párů, 
5 párů je stálých a u zbylých 12 párů mění partnery. Druhý chovný holubník je pro 15 párů, 
tzv. „testovacích“. 100 holoubat je odstaveno z první líhně, poté si ještě odstaví dalších 60 z druhé 
a třetí.  

Má 37 vdovců (starých a ročních) a 28 vdov, kteří před sezónou neodchovávají. Staří 
vdovci jsou několik měsíců drženi ve voliéře, tak aby si roční vdovci vybrali a obsadili budník. Na 
začátku dubna jsou holubi již zapářeni a staří vdovci se do oddělení vrací o 4 dny později. V tuto 
dobu se také začíná s tréninky kolem holubníku. Z jara nejdříve jedenkrát denně, a později, když 
se jarní počasí vylepší, dvakrát denně. Vdovci závodí klasickým vdovstvím. Holubice závodí také 
klasickým vdovstvím, během dne jsou uzavřeni v budníku. Trénují jednou denně a to nuceně, 
vlajkou, dokud si nenavyknou na pravidelný režim. Holubice a holoubata jsou krmeni do  plna, ale 
směs je tvořena 50% diety a 50% závodní směsi. Holubi jsou krmeni lehčí směsí v prvním týdnu a 
ve druhém závodní. Vdovci jsou krmeni samostatně v budnících, aby si více hájili své území a 
každý holub žere jinak než jiný. Denis tímto také sleduje jejich zdravotní stav. Holubice před 
košováním neukazuje, ale partneři se vidí v týdnu bez závodu. To je v týdnu, kdy není národní 
závod, což je drží namotivované.  

První líheň holoubat závodí systémem „posuvných dveří“(jako vdovci), zatímco druhá líheň 
je zapárována a létá z hnízd. Vždy také dodržují pokyny svého veterinárního lékaře 
Vandercruyssena, který zajišťuje pravidelnou léčbu trichomoniád a onemocnění dýchacích cest. 
Vdovci a holoubata jsou očkována proti neštovicím, na rozdíl od holubic. Holubům je také podáván 
česnekový olej, pivní kvasnice a vitamínové doplňky. Veterinář jim doporučuje při příletu elektrolyt 
a také doporučuje používat čistící čaje. Během sezóny jsou také využívány oční kapky.  

Základ chovu u Vermassenů tvoří převážně holubi od Andreho & Patricka De Smetů (nyní 
závodící pod jménem Patrick & Olivier De Smet), Johana De Vroeho, Marka Helleputteho, 
Freddyho & Jacquese Vandenheedů a holubice od Barta Piense. Základním párem je „Bonte 
Crack“ x „Sayenne“ . Oba pocházejí ze špičkových zvířat. „Bonte Crack“ je přímým synem 
„Franse“ od Freddyho & Jacquese Vandenheedů, přímý syn jejich „Dream Couple De Rauw-
Sablon“ x „Griezel“ 934/66. To znamená, že „Frans“ je úzce spjat se světoznámým top chovným 
„Freddym“ Prose Roosense. „Sayenne“ je dcerou „Iron Lady“, 1. eso klubu mladých chovatelů 
východních Flander a vítězka první národní ceny z Argentonu v první zóně. Tento pár vychoval 
mnoho skvělých závodníků: národního vít ěze závodu Gueret  (2010), „‘t Superieurke“  - 2. 
olymp. kat. B na olympiádě v Oostende (2007) a „Olympic Dreamgirl“  - 1. olymp. kat. H na 
olympiádě v Poznani (2011)!  

Jedním z mnoha úspěchů roku 2013 bylo také národní vítězství v kategorii ročních z Brive, 
kdy 13. červernce při severovýchodním větru a velmi vysokých teplotách jeho  Belg. 4184493/12 
„Black Hawk“ dokázal porazit 6831 ročáků z celé Belgie. Jednalo se o velmi těžký závod, vítězný 
„Black Hawk“ dosáhl rychlosti 1105 m/min. Pouhý 1 m/min jej dělil od nejrychlejších starých 
holubů. David byl poražen Jacquesem Verschuerem a Joëlem Verschootem, kteří se podělili o 
národní vítězství. K tomuto vítězství se váže i úsměvná příhoda. David na tento závod nakošoval, 
ale po nakošování odletěl s manželkou na dovolenou do Turecka. O svém národním vítězství se 
tak dozvěděl na hotelovém baru, kde přijímal telefonické gratulace, tedy až do té doby, dokud mu 
jeho telefon nezablokoval operátor pro překročení limitu. Volat znovu mohl až po návratu domů a 
uhrazení účtů.  

Zde je přehled umístění „Black Hawka“ v posledních dvou sezónách: 

2012:      2013: 
 
Argenton nár. 383. cena z 25940 hol.  Noyon  12. cena z 644 hol. 
Vierzon prov. 49. cena z 4058 hol.  Angerville 23. cena z 431 hol. 
Gueret nár. 204. cena z 16988 hol.  Angerville 28. cena z 488 hol. 
      Vierzon prov. 126. cena z 2982 hol. 
      Montluçon zóna 2. cena z 4766 hol. 
      Brive nár. 1. cena z 6831 hol. 
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David díky tomuto holubovi získal v sezóně 2013 mnoho ocenění, dá se napsat, že 
úspěšný „Black Hawk“ zařídil sezónu snů:  

1. Generální mistr Belgie 
1. Generální mistr východních Flander 
1. Mistr dlouhých tratí východních Flander starých i ročních 
2. Provinční mistr dlouhých středních tratí 
2. Mistr starých Cureghem Centre 
2. Generální mistr v mistrovství eso holubů Brug (součet eso holubů v kat. starých, ročních 
a holoubat) 
3. Generální mistr Cureghem Centre 
1. nár. cena ročních z Brive 
1. cena v zóně z Issoudunu 
2. cena ročních v zóně z Montluçonu  

Titul generálního mistra Belgie David přirovnává ke zlaté olympijské medaili atletického 
desetiboje. U nás díky úspěšným desetibojařům Robertu Změlíkovi, Tomášovi Dvořákovi a 
Romanu Šebrlemu velmi známé dvoudenní disciplíně. V Belgii jde o součet cen v devíti kategoriích 
a to od dlouhých středních tratí po sprinty a to v kategorii starých holubů, ročních i holoubat. 
Vítězstvím v této soutěži se bezpochyby může pyšnit opravdu jen skvělý chovatel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vdovy uzavřené v budnících 

Davidovi a celé jeho rodině i touto formou přejeme úspěšný rok 2014!  

Další návštěvu nám doporučil a domluvil Gaston van de Wouwer, chtěli jsme se dostat 
k chovateli, který drží malý stav holubů a je s nimi úspěšný, a tak naší další zastávkou byla 
návštěva Julese Lense, mistra holoubat Belgie v roce 2012. Bylo pro nás překvapením, že jsme se 
z Berlaaru vraceli na pro nás velmi známé místo a to do Putte, ano, tam, kde sídlí rodina Van 
Hove-Uytterhoeven. Vše je v Belgii na „pětníku“, takže šlo o pouhých 10 km, ale alespoň jsme 
zahlédli nám z fotek známý holubník úspěšných a u nás známých chovatelů Jose & Julese 
Engelsů, o kterých se zmíníme i v následující krátké reportáži.  
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Jules Lens (Putte, BE) - Mistr holoubat Belgie 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společné foto s Julesem Lensem a jeho manželkou 
 

Důkladný proces výběru, omezení podávání medikamentů na absolutní minimum a výtečný 
vztah s holuby. To je to, díky čemuž se Jules Lens stal národním šampiónem Belgie. A je tomu 
opravdu tak. Hned při vstupu do závodního oddělení jsme s Lubomírem zůstali jako opaření, 
naprostý klid, závodníci v pozoru, pan Jules postupně prošel kolem všech závodníků a pohrál si 
s nimi. Neuvěřitelný zážitek. Společně s panem Julesem holubaří a pomáhá mu i jeho syn Rony, 
ale ten byl v době naší návštěvy v zaměstnání.  

Pan Jules Lens se v roce 2012 stal zaslouženým vítězem národního mistrovství holoubat 
na národních závodech. Pan Jules vyhrál mnoho titulů a v následujícím přehledu jich zmíním jen 
několik z posledních let:  

2013: 
2. Mistr „dlouhých“ středních tratí Provincie Antwerp 
V loňském roce závodili především na „krátkých“ středních tratích v Hafo 2000 Zuiderkempen, 
závody mezi Marne (284km) a Orléans (398km), kde získali tato ocenění:  
1. Generální mistr 
1. Mistr starých holubů 
1. Mistr ročních holubů 
5. Mistr holoubat 
1. Eso holub starých 
4. a 7. Eso ročních 
 

2012: 
1. Mistr Belgie na národních závodech holoubat 
1. Mistr dlouhých tratí holoubat Provincie Antwerp 
1. Mistr holoubat Klubu dlouhých tratí Antwerp 
1. Mistr holoubat Flying Klubu Antwerp 
1. Generální mistr středních tratí 2000 Zuiderkempen 
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1. Generální mistr středních tratí Holland 
1. Mistr středních tratí Holland starých, ročních 
1. Generální mistr Soissons Holland 
 

2011: 
1. Eso holub dlouhých tratí Klubu dlouhých tratí Antwerp 
1. Prov. Nevers holoubat 
1. Prov. Moulins starých 
 

2010: 
1. Mistr středních tratí 2000 Zuiderkempen 
 

2009: 
1. Mistr „malých“ středních tratí Houtvense Fondclub 
1. Mistr „lehkých“ dlouhých tratí Zuiderkempen 
 

2008: 
1. Mistr holoubat Flying Klubu Antwerp 
1. Mistr holoubat „malých“ středních tratí Houtvense Fondclub 
2. Národní mistr holoubat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holubník Julese Lense 
 

Jejich chov tvoří pouhých 15 chovných párů, 28 vdovců, 2 závodní holubice a holoubat si 
nechávají kolem 70. Účastní se sprintů, středních tratí a jednodenních dlouhých tratí. Pan Jules 
měl štěstí na fantastický chovný pár, jehož potomci přenášeli chovné kvality dále. 

Tento výborný pár tvoří holub Belg. 6365607/93 (Engels Leon x Engels J&J) 
a holubice Belg. 6316896/94 (org. Flor Vervoort)  a vychoval mnoho výborných závodníků, včetně 
vítěze provinčního Bourges proti 2037 hol. a také vítěze provinčního Gueret proti 149 hol. Sám 
holub B 6365607/93 byl výborným závodníkem a dokázal získat 4x 1. cenu z krátkých středních 
tratí. Největší podíl na slávě tohoto páru má jejich syn „De 24“ Belg. 6152524/98 . Následující 
výpis vysvětluje, proč je tento základní holub v rodokmenu téměř každého holuba:  
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je otcem: 
1. prov. La Souterraine 1515 hol. (nejrychlejší z 3541 hol.) 
1. prov. Argenton 3088 hol. (9. nár. 23078 hol.) 
7. prov. Bourges 3988 hol. (34. nár. 26679 hol.) 
6407774/03: 1. Quievrain 256 hol., 2. Quievrain 237 hol., 3. Quievrain 206 hol., 8. Quievrain 252 
hol., 1. Noyon 202 hol., 2. Noyon 127 hol., 9. Noyon 203 hol. 
6140452/06: 1. Pithiviers 404 hol., 5. Noyon 602 hol., 7. Noyon 754 hol., 13. Noyon 492 hol., 19. 
Melun 796 hol.,20. Noyon 784 hol. 
 
a dědem: 
6349678/07: 1, 1, 1, 2, 5 Soissons, 3, 4, 4 Pithiviers, 3. Marne la Vallee 
6183898/09: TOP závodník na sprintech 
6140438/06: 11. nár. Gueret 2068 hol., 15. nár. Argenton 5208 hol., 40th nár. Bourges 11756 hol. 
6406840/04: 4x 1. Noyon, 1x 1. Quievrain 
6115723/12: 1. Eso holub středních tratí 2000 Zuiderkempen 
6183206/11: 1. prov. Nevers 1141 hol., 6. int.prov. Blois 5000 hol. 

Dva nejdůležitější vnuci „De 24“, kteří byli v Putte vychováni byli „Magnificent“ 
Belg. 6115741/12 a „Rising Star“ Belg. 6115724/12 . Společně panu Julesovi dopomohli k zisku 
národního titulu holoubat na národních závodech, když získali následující ceny: 

Bourges   33524 hol.: 476. – 81. 
Argenton     8624 hol.: 89.  – 136. 
Gueret    16988 hol.: 181. – 372. 

Součet jejich koeficientů byl 7.5275. Druhý chovatel v pořadí měl koeficient 21.1606, šlo 
tedy o velmi slušný náskok a to mohl být ještě větší, protože „Rising Star“ ztratil ze závodu 
Bourges 4 minuty, zalekl se chovatelů, kteří sledovali dolet. Kdyby neztratil při zalézání zmíněné 
minutky, byl by v TOP 10 národně. „Magnificent“ získal 13 cen z 15 závodů, 9 jich bylo v 10%. 
„Rising Star“ byl také nasazen 15krát a získal 12 cen, 6x do 10%. Pan Jules dostal na 
„Magnificenta“ výbornou nabídku, a proto jej pět týdnů držel zavřeného, z nabídky poté sešlo a 
holub byl umístěn zpět do vdovského holubníku. Ale hned při prvním proletu se nad holubníkem 
objevil jestřáb. Bohužel, jak bývá zvykem, vybral si toho nejlepšího a „Magnificent“ byl zabit, jak 
nešťastné...  

Jak bylo zmíněno v úvodu Jules Lens využívá medikamentů minimálně: přísně selektuje 
a v případě problémů kontaktuje veterinárního lékaře Fernanda Mariëna z Tielenu. “Nikdy jsem 
neměl problém s trichomoniádami, oční kapky před a po závodě jsou pro mě neznámé”, říká pan 
Jules. V pondělí podává holubům čaj. Při příletu eletrolity a také podává Vitamineral. V úterý rybí 
moučku od Dr. Mariëna. Jednou za měsíc také dává fitness sirup opět od Dr. Mariëna. Pan Jules 
využívá tři závodní směsi, které různě míchá, při návratu domů holubům dává pár buráků. 
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Vdovci závodící na jednodenních dlouhých tratích jsou nasazování každé dva týdny. 
Holoubata jsou měsíc před závodem Bourges vedeni systémem posuvných dveří. Každou sezónu 
připravuje dvě holubice, které má v oddělení holoubat a nasazuje je na závody. Tato příprava je 
úspěšná: jednou z takto připravovaných holubic je Belg. 6140438/06, která dokázala získat 48 cen, 
včetně: 7. Pithiviers 2229 hol., 8. Paderborn 136 hol., 11. Toury 440 hol., 15. nár. Argenton 5208 
hol., 11. nár. Gueret 2608 hol., 11. prov. Chateauroux 1605 hol., 40. nár. Bourges 11756 hol., 62. 
nár. Gueret 2636 hol., 12. Bourges 415 hol. 

Pan Jules i jeho syn Rony se zaměřují hlavně na závody od 300 do 600 km. Nyní se chtějí 
zaměřit na jednodenní národní závody a chtěli by jeden z nich vyhrát, což jim přejeme.  

 

 

 

 

 

Disciplína a bojovnost vdovců byla neskutečná ☺ 

 

 

 

Jan Filipi 
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Věci nejsou, čím se zdají být 
 
 

Každý rok po skončení závodní sezony se chovatelé zamýšlí nad průběhem soutěží. Ne 
vždy probíhá vše podle plánů a závodní výsledky jsou mnohdy velkým zklamáním. Pokud chovatel 
zná příčinu neúspěchu, nebo alespoň si myslí, že ji zná, je čas k řešení a přípravy na další sezonu. 
Tímto příspěvkem nechci vnucovat svůj názor, pouze přimět k zamyšlení a zhodnocení dané 
situace. 

O chovu, závodních metodách, nemocech, holubníku, krmení, páření a všech dalších 
náležitostech spojených s naším koníčkem toho bylo napsáno opravdu mnoho. Každý z nás má 
možnost si najít to svoje, co potřebuje a co ho zajímá a podle svých možností si vybere. 
V současné době již není problém najít potřebnou literaturu a získat teoretické znalosti. 
Problémem je spíše ochota tyto poznatky využívat v praxi. Je pochopitelné, že každý máme jiné 
možnosti, časové, využití prostoru ale i finanční. Dost často je slyšet na holubářských setkáních 
nářky právě na tyto rozdílné možnosti. Přesto skutečná situace je taková, že vynikající chovatelé 
s dlouhodobými výsledky nejsou jen ti s nejlepšími možnostmi, mnohdy je to naopak. Stále platí, 
že jsou mezi námi dobří chovatelé a ti druzí. Tak jak jsem se již zmínil, že o holubech a závodění 
toho bylo napsáno mnoho, přesto je nutné některé zásadní věci mít stále na paměti a ty dodržovat. 
Mezi ty nejdůležitější patří výběr vhodných chovných jedinců. Stále platí pravidlo odchovávat jen 
po těch nejlepších, které máme k dispozici. Rozhodneme-li se pro zařazení nových holubů do 
svého chovu, tak tito holubi musí být po všech stránkách lepší a vhodní pro náš chov. Při výběru 
dbáme na to, abychom získali pokud je to možné přímé potomky vytipovaných jedinců. To je 
možné pouze za předpokladu, že chovatele dobře známe a víme, že způsob a vedení jeho chovu 
zaručují žádaný původ. Při rozhodování a výběru vhodných jedinců na posílení svého chovu si 
musíme být jistí v první řadě seriózností daného chovatele. Mám tím na mysli například, že 
s odstupem doby zjistíme, že po tom či onom páru byly rozprodány stovky holoubat. Také je třeba 
se mít na pozoru čteme-li nabídky, kde chovatel nás informuje, že jsou na prodej holoubata z první 
a druhé líhně po nejlepších jedincích. Výběr a pořizování chovného materiálu je zásadní tím, že 
ovlivňuje chov i chovatele dlouhodobě. Velkým přínosem pro rozvoj chovu je čím dál tím častější 
využívání potvrzení původu certifikátem DNA. Zvládne li chovatel výběr nových posil do svého 
chovu, tak má nakročeno ke zlepšení výsledků a tím i chovatelské radosti. 

Další o čem se chci zmínit, je trpělivé pozorování svých holubů, jen tak můžeme pochopit 
jejich chování a tím vytvořit optimální podmínky a žádanou pohodu na holubníku. Právě zde je 
možnost poznat jednotlivé holuby a navázat úzký kontakt. Vždyť právě znalost zvířat a jejich 
chování bylo součástí lidské kultury již od pradávna. Při pozorování svých holubů vnímavý 
chovatel zjistí, jak ti nerozumní tvorové užívají rozumu. Pokud svá pozorování rozšíří o pozorování 
i ostatních chovatelů, dojde k závěru, že holubi jsou na tom v mnoha pohledech lépe než by si kdo 
pomyslel. Především v tom, že holubi ale i ostatní zvířata kompenzují nedostatek rozumu jinými 
ctnostmi a schopnostmi, jak se s určitými přírodními problémy vyrovnat. Tuto skutečnost přesně 
vystihují slova klasika Platonova žáka Aristotela 384 až 322 př.n.l. ,,Je třeba důvěřovat dlouhodobě 
pozorovaným faktům, než krásně napsaným teoriím.“ Je nutné aby si chovatel stále uvědomoval, 
že holubi mají stejné smyslové vjemy, jako my lidé. Mají sílu, která jim dovoluje rozvažovat, 
pamatovat si, zkoumat a porozumět, i když v různých stupních. Dalo by se říci, že při dlouhodobém 
pozorování se chovatel stává jejich psychologem. A ti chovatelé kteří jsou vynikající pozorovatelé 
zároveň dokážou analyzovat chování svých holubů, jsou ti nejúspěšnější. Zde bych opět připojil 
citát jednoho z klasiků, jak bychom měli přistupovat k pozorování „Co si myslíme, je většinou 
špatně, ale co víme, je správně“. Vynikajícím prostředkem pro uchování ale i rozbor chování je 
videozáznam, kterým jsme schopni sledovaný projev nejen opakovat ale i rozdělit na jednotlivé 
fáze. Základní úlohou pozorování je pochopit určitého holuba a způsob jak se chová v dané situaci 
a jak se přizpůsobil ke svému okolnímu prostředí. Otázka jak se chová, je nerozlučně spjatá 
s otázkou k čemu to či ono chování slouží. Zjednodušeně by se dalo říci, že holub musí mít 
charakter. Pro pochopení chování holubů na svém holubníku si chovatel musí dokázat odpovědět 
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na zásadní otázku, zda určitý projev je geneticky programován, je vrozený či zda je naučen pod 
vlivem okolního prostředí. Tyto zásady by se měl chovatel snažit osvojit, neboť genetika nabývá 
čím dál většího významu. Chovatel by si měl v první řadě ujasnit, jakým způsobem svůj chov 
povede a jaké jsou jeho možnosti. Mluvíme li o genetice, je s tím úzce spjata otázka úzké 
příbuzenské plemenitby a s tím spojené negativní projevy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub NL 13-1581557 chovatele A. G. Dijkstra 

Je nutné mít stále na paměti, že i při geneticky správném vedení chovu s využitím blízké 
příbuzenské plemenitby potřebujeme minimálně šest generací k porovnání dědičnosti. To vše je 
spojeno s vysokou mortalitou, citlivostí na nemoci a obrovským selekčním tlakem. I za 
předpokladu, že vše budeme dělat správně a vytvoříme vhodné podmínky, není jednoduché určit 
dědičné hodnoty. A to především z důvodů spolupůsobení genů a vlivů prostředí. Pojem vrozené 
chování nijak nepopírá důležitost vlivu faktorů prostředí pro jejich vývoj. Lze obecně říct, že ani 
jeden tip chování se nevyvíjí nezávisle na prostředí. Není proto nutné ve vrozených projevech, 
vlastnostech hledat jakousi výlučnost,  protože zděděná je především určitá forma chování,  která 
určuje v jakém rozsahu se dědičné vlohy uplatní při různých vlivech prostředí. O těchto 
záležitostech se zmiňuji v souvislosti s výběrem vhodných jedinců k dalšímu chovu a také pro 
způsob motivace a přípravu závodního týmu. 

Vše, co jsme si doposud řekli, by mělo chovatele přimět k zamyšlení nad způsobem vedení 
svého chovu a nutností získávání dalších vhodných informací. Velmi vhodnou literaturou 
k získávání zajímavých poznatků je literatura pro biologickou vědu o chování zvířat s moderním 
názvem Etologie. V některých těchto vědeckých pracích je možné najít mnoho informací 
souvisejících právě s naším koníčkem. Například,  jak důležité je dodržování denního režimu pro 
vytvoření a zachování dobré formy v závodní sezoně, jaký zvolit způsob selekce, jaké klady a 
zápory přináší příbuzenská plemenitba, jaký vliv má prostředí ve kterém žijí, jak působí 
nespotřebovaná energie v organismu, jak zásadní vliv na organismus mají denní i roční biorytmy 
atd.  
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Atest DNA pro holuba NL 13-1581557 chovatele A. G. Dijkstra 

Za úvahu také stojí se zmínit o lécích a léčení holubů. To že věci nejsou, čím se zdají být, 
platí v zásadě všude. Farmaceutický průmysl je toho zářným příkladem. Investice do reklamy jsou 
tak závratné, že překonávají ostatní průmyslová odvětví. Dosahování marží prostřednictvím 
patentů a licencí až deset tisíc procent, nejsou výjimkou. Výrobci léčiv jsou jako každá jiná firma, 
jejich hlavním cílem je prosperita a vytváření zisku pro své majitele. Léčba nemocí prostřednictvím 
jejich výrobků představuje pouze prostředek, díky němuž mohou dosahovat svých ekonomických 
zisků. Klientem se stává každá nemocná bytost, dokud není nemoc vyléčena s každým vyléčeným 
pacientem ztrácí firma svého klienta, protože už dále nebude nakupovat. Proto vymýcení nemocí a  
ekonomické zisky jsou dvě neslučitelné skutečnosti. To vše zmiňuji v souvislosti s nadměrným a 
ne vždy potřebným podáváním různých léků s mnoha různými vedlejšími účinky. Je třeba si 
uvědomit, že stále platí slavný přírodní zákon rovnováhy,,vše má tendenci se kompenzovat“. 
Přesto jsme pomocí reklamy přesvědčování o opaku. V případě použití nevhodného léku pozitivní 
účinek není, ale negativní účinek vždy zůstává. Takovýmto situacím je nutné předcházet a snažit 
se zdravotní stav udržovat vhodnými podmínkami na svém holubníku. Velkým pomocníkem 
v případech zhoršeného zdravotního stavu je alternativní medicína. Budeme li danou situaci 
hodnotit v širších souvislostech, nakonec vždy zjistíme, že v přírodě najdeme řešení všech našich 
problémů. 

 
 
Jaroslav Frenzl 
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Dlouhé trat ě MSS 2014 
 

Vážení přátelé, 

letošní sezona se již nezadržitelně rozběhla a v tomto článku bych se chtěl zmínit o plánech 
na tratích dlouhých pořádaných v letošním roce na Moravě. V roce 2014 dochází k několika 
(věřím, že prospěšným) změnám či spíše úpravám. Není to ani tak o skladbě závodů na DT, jde o 
jejich organizaci, ocenění a obecný přístup. Úvodem mi dovolte pár vět o tom, jak to vidím já a 
proto si položím několik otázek a sám si na ně odpovím ☺ 

V poslední době jste jistě všichni zaznamenali úbytek nasazovaných holubů na dlouhých 
tratích a to nejen na Oostende, ale i na Bad Bentheim. Vycházím z čísel  naší OS Zlín, ale i 
z počtu nasazovaných holubů v minulosti. Jistě, poslední roky nebyly z tohoto pohledu 
jednoduché. Závody byly v mnoha případech těžké za velkých ztrát. Co je, nebo bylo příčinou, o 
tom zde příliš rozepisovat nechci, ať už to bylo počasím, podle některých nevhodným 
vypouštěním, nebo něčím jiným. Chtěl jsem proto něco udělat, jelikož mi osobně nejsou dlouhé 
tratě lhostejné a i z tohoto důvodu jsem se rozhodl kandidovat do orgánů svazu. Tak abych dění 
okolo dlouhých tratí mohl alespoň trochu ovlivnit. Jistě se najde i řada oponentů, ale až čas ukáže, 
jestli to k něčemu bude. 

Proč dochází k úbytku nasazovaných holub ů na DT? 

Tuto otázku si kladu často. Je to sériemi mistrovských holubů v jednotlivých OS ? Je to 
„strachem“, že přijdu na dlouhém závodu o dobrého holuba (by)?  Je to drahé?  

Tyto i další otázky si jistě kladete všichni. Podle mého názoru to nejvíce ovlivňuje nastavení 
jednotlivých sérií v Mistrovstvích OS. Málokdo a opět budu vycházet z čísel naší OS, nasadí 
holuba na DT nad počet mistrovské série. Pokud si nalejeme čistého vína, jen mizivé procento 
chovatelů zajímají koeficienty. V první řadě jde vždy o body do OS, kolik jsem udělal bodů. Pokud 
na DT nemám šanci udělat dostatečné množství bodů, tak proč budu nasazovat? Bohužel i zde je 
to tak, v mnoha případech nelze získat na DT tolik bodů jako na tratích krátkých či středních.  

„Moderní doba“: Tento termín používám nerad, ale je to prostě tak. Importem rychlých 
holubů a touze po rychlém úspěchu se samozřejmě trochu do ústraní (ne vždy) dostaly původní 
linie holubů schopné tyto závody zvládat (mluvím zde i z vlastní zkušenosti). Mnoho chovatelů 
věnuje větší pozornost těmto „drahým“ importům na úkor holubů dlouhotraťových. Poté přijde pár 
špatných závodů a není kam sáhnout. Jasně, potom je nejlepší DT nelétat vůbec a snažit se je 
dostat na okraj zájmu. 

Co se týče ztrát ze závodů na dlouhých tratích i zde si troufnu tvrdit, že procento je úměrné 
ztrátám na tratích krátkých a středních. Kolik každoročně ztratí chovatel holubů na krátkých a 
středních tratích? Ale ono to tolik nebolí, když se ztratí např. 6 – 7 holubů z 30. O tom se nikde 
nemluví a považuje se to za zcela normální. Pokud ovšem dojde ke ztrátě 6 ks na trati dlouhé 
z nasazených 7 – 10 holubů jde o krach, za který jsou zodpovědní všichni ostatní jen ne já. 

Závody na dlouhých tratích se cenově klidně mohou rovnat závodům ostatním. Že je to 
(promiňte mi ten výraz) blbost? V důsledku zase tako moc ne. Když nasadíte 30 holubů na krátkou 
trať řekněme třeba za 10,- Kč/ks, vyjde vás tento závod na 300,- Kč. No, a pokud nasadíte 10 ks 
na Oostende za 29,- Kč/ks, vyjde vás to na 290,- Kč. Čili vytáhnete z kapsy ty samé peníze. 

Tolik m ůj pohled na d ění okolo dlouhých tratích a nyní trochu k t ěm změnám. 

V letošním roce se na Moravě dohodla 3 pásma, a to pásma Jih, Střed a Sever na 
společné kooperaci nejen ze závodů Oostende a Bad Bentheim vypsaných ŘV MSS, ale i závodů 
Mayen I. a II. (průměrná vzdálenost 750 km). Na startu tedy bude více než 7.000 holubů a to je již 
velmi pěkná konkurence. Věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat a to i za situace, že 
někdo bude méně úspěšný ve společném měření, a nebude chtít za každou cenu tuto spolupráci 
rozbít. 
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Takto se u nás v minulosti čekalo na Oostende. 
 

Co se týká ocenění Zemských závodů MSS, i zde je změna proti letům minulým. Jelikož si 
někteří chovatelé pro své ocenění (poháry) nechodili, rozhodl se ŘV MSS tento typ ocenění 
„omezit“ a zkusit trochu něco jiného, ať už se jedná o diplomy (ve formátu A3), nebo především o 
ocenění finanční. ŘV ocení první holuby ze závodů Bad Bentheim a Oostende 5.000,- Kč. Dalších 
10.000,- Kč na ocenění prvních holubů z těchto Zemských závodů jsem navrhl získat z prodeje 
holoubat na internetové aukci ČMSCHPH. Řídící výbor tento návrh podpořil a byl jsem organizací 
této aukce pověřen. Ve finále by tak měl vítěz Bad Bentheimu i Oostende získat finanční ocenění 
ve výši 10.000,- Kč a to je podle mě cena velmi pěkná. 

Do internetové aukce, která bude spuštěna na přelomu měsíců září a října 2014 věnují 
holoubata vynikající chovatelé z ČR. V aukci bude nabídnuto cca 20 holoubat z toho nejlepšího, co 
tyto holubníky nabízí. Holoubata z toho nejlepšího co mají věnují tito chovatelé: 

Becha Lubomír OS Znojmo   Kutra Josef  OS Karviná-O strava 
Brulík Josef  OS Uh. Hradišt ě  Lamáček Josef  OS Hodonín  
Bří. Uherkové  OS Uh. Hradišt ě  Mazůch Milan  OS Hodonín 
Dvořák Zbyn ěk  OS Brno   N ěmeček Josef OS Zlín 
Hlačík Zdeněk OS Zlín   Novák Libor   OS Haná 
Hradil František  OS Haná    Novotný Jaroslav OS Br no 
Ivan Miroslav  OS Brno venkov   Olympia Mácha OS Be skydy 
Jochman Zden ěk OS J. Morava   Skrbek Marek OS Beskydy 
Klemens Karel OS Opava   Švec Václav   OS vyso čina 
Kubáček Lubomír OS Uni čov    Truhlá ř Aleš  OS Zlín 
 

 
Veškerý zisk plynoucí z této aukce bude v ěnován na finan ční ocen ění Zemských 

závodů. Závěrem přeji všem chovatelům úspěšnou a pokud možno bezproblémovou sezónu 2014 

„LETU ZDAR“ 

 

 

Aleš Truhlář 
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Orebský Pohár 
25. ročník konaný 8.2.2014 v Třebechovicích pod Orebem.  
 
 

Při konání 1. ročníku bylo rozhodnuto pořádat ho jako jednodenní akci. Už před těmi 25. 
lety byl brán ohled na náklady vystavovatelů, těm bližším ušetřit jednu jízdu, těm vzdálenějším 
náklady na ubytování. To znamená opravdu dodržovat časový plán. V případě nějakého zpoždění 
( pozdější přejímka holubů, zdržení u bodování ) nastane zdržení při výpočtech a tím pádem i 
pozdější otevření samotné výstavy. Hodnocení letošního Orebského Poháru se dá označit jako 
úspěšné. Sešli se opravdu kvalitní a špičkově připravení holubi. (U tří kusů 95 bodů). Je pravda, že 
z pěti dohodnutých posuzovatelů došlo u dvou k omluvě (nemohli se zúčastnit) a je těžké na tuto 
vrcholnou akci standartu, najít náhradu. Za ta léta konání akce jsme přesvědčeni, že je lepší 
posuzovat ve třech na vysoké úrovni než na posuzování zvát ty, co vystavují.  

2. Letošní 25. ročník posuzovali : př. Foret, př. Lekeš a Olda Pecha, kteří se při konání 
shodli s minimem rozdílů, za což jim ještě touto cestou děkujeme. Jinak je dobře, že je v 
propozicích holub alespoň s jedním letem, tím se dá říct, že je trochu poštovní, viď Bedřichu ? Na 
letošní pětadvacátý "Orebský Pohár" nám s důvěrou zapůjčil kolekci špičkových, výkonných, 
rychlých holubů "PRANGE" př. Všetečka, za což mu moc děkujeme. Za 25 let trvání OREB. 
POHÁRU se u nás nic neztratilo, protože se zde scházejí slušní a spolehliví lidé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadí 25. ročníku Orebského Poháru 2014 
 
Kolekce:      Jednotlivci: 
 
1. př. Baláž        93,71 bodu   Holoubata 1. H př. Roik  94 budů 
2. př. Roik          93,70      1. HE př. Roik  94 
3. př. Vaňhara    93,59    Splněný limit 1. H př. Janků  93,66 
         1. HE př. Baláž  93,50 
       Chovní  1. H př. Kavan  94,33 

1. HE př. Roik  94 
Pořadí kategorie rozhod čích:  
(vystavené 2 ks H + HE, rozhoduje jejich průměr) 
 
1. př. Sadil    93,95 
2. př. Pecha    93,79 
3. př. Janeček   93,78 
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Vítěz kolekcí, př. Baláž (vlevo) 
 
 
 
 
Jiří Šafranko 
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OZNÁMENÍ 
 
 
 
Dne 11.5.2014 oslavil své 60. narozeniny náš dlouholetý úspěšný chovatel poštovních holubů 
 

pan Vlastislav Bezecný.  
 

K tomuto významnému jubileu mu vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů přejí 
přátelé a kamarádi ZO Nová Bělá a výbor OS -  Hlučín. 
 
 
 
 
 
 
������������������������������������� 

 
ZO Vražné oznamuje, že 1.4.2014 náhle opustil řady chovatelů poštovních holubů pan 

 
Ing. Augustin Kahaja 

 
Píseň Holubí dům a šum holubích křídel byl poctou na jeho poslední cestě. 

Čest jeho památce 
Zarmoucená rodina a chovatelé ZO Vražné 

 
������������������������������������� 
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1. místo-výkon za rok  OS Domažlice                   samolepky (etikety) 
1. místo-ESO  ČMK pásmo záp. 2012 
 
 

 
Pro chovatele poštovních holubů zajistím 

 

samolepky (etikety) na čipy s Vašim tel.číslem  
(výrobce  Německo) 

 
 
 

1 řádek: pouze tel.číslo bez mezinár. předvolby          1 sada obsahuje 280 ks. etiket v jedné barvě 
2 řádky: BITTE MELDEN  a tel. čís. s předvolbou                                      barva: žlutá nebo bílá 
                                                                                           cena sady je  340 Kč + poštovné a balné 
                                                                                                                                 
 
 objednávky posílejte na adresu:     HERZIG  Jan        e-mail: kropoh@seznam.cz 
                                                         Rabštejnská 35 
                                                         323 00 PLZEŇ 
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Olympia Mácha s.r.o. 

nabízí 

 
Doporučené ceny od 15.07.2013 – úprava cen vyhrazena 

Dále firma Olympia Mácha s.r.o. nabízí krmné směsi CZEMPION, 
krmiva, produkty a chovatelské potřeby dalších firem, např: VERSELE-

LAGA, COLOMBINE, NATURAL, PALOMA, BENEFEED atd. 
Nově nabízíme výrobky firmy BACKS 

 

 
OLYMPIA MÁCHA s.r.o. 

Bělská 405 
739 24 Krmelín 

Tel:608721074, 777621264, 608712690 
E-mail: olympiamacha@seznam.cz 

     

KÓD  Výrobek balení cena 

210  Olympia holubí kámen červený 1600g   69,- 

211  Olympia holubí kámen bílý 1600g   69,- 

212  Olympia grit s mušlemi 20kg 260,- 

214  Olympia grit s mušlemi 6kg 100,- 

215  Olympia minerál grit s mušlemi 6kg 135,- 

216  Olympia holubí čaj 200g 110,- 

217  Olympia kvasnice plus 500g   89,- 

219  Olympia grit červený s mušlemi 6kg 110,- 

134  Mořské mušle drcené 6kg 105,- 

137  Mořský korál drcený 6kg 136,- 
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Reklama KONDRYS 
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Reklama NOVOTNÝ 
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Čtvrtletní časopis pro chovatele holub ů 
Předplatné v ČR: SEND Předplatné spol. s r.o., e-mail: send@send.cz 

Předseda redakční rady: Ing. Tomáš Sousedík, e-mail: tomas.soudedik@svetholubu.cz  
 
 
 
 
 

Honorování zve řejněných článků 
 
Částka 100,- K č za zveřejněnou stranu textu  bude autorovi předána formou poukázky na odběr 
holubářských potřeb u vybraného prodejce. Při zaslání objednaného zboží poštou, je poštovné 
také hrazeno z prostředků Svazu. 
 
Rozhodnutí prezídia svazu o odměňování publikovaných příspěvků se nevztahuje na členy 
redakční rady časopisu. 
 
 
 
 
 

Příspěvky zasílejte na adresu: Ing. J. Novotný, El. Krásn ohorské 39, 618 00 Brno 
e-mail: jaroslav.novotny@ukzuz.cz 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, Vančurova 54, 615 00 Brno, IČ 26660041 
časopis je vydáván čtvrtletně, Ev.č.: MK ČR E 15196 

Redakční rada: Ing. Novotný Jaroslav, Polívka Antonín, Jan Filipi 
datum vydání 10.6.2014 

Tisk: GILL s.r.o., Bzenecká 14, 636 00 Brno 
Počet výtisků: 1.850 

Zveřejněno také na oficiální www stránce ČMS CHPH www.postovniholub.cz 


