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Dolet domů je určitě zážitek nejen pro chovatel 
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P R O P O Z I C E 
 
Celostátní výstavy poštovních holub ů 2015 – Lysá nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celostátní výstava poštovních holubů České republiky se bude konat na výstavišti v Lysé nad 
Labem ve dnech 

12.12.2014 až 13.12.2014 / pátek, sobota / 
 
Pořadatelem Celostátní výstavy 1015 je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů. Organizačně ji zajišťuje České sdružení chovatelů poštovních holubů. 
 
1. Výstavní kategorie a podmínky ú časti.  

a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2013 a 2014, umístněných ve 20% vítězů, 
z toho nejméně 750 km v roce 2014, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holubů. 

b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2013 a 2014, umístněných ve 20% 
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2014, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů. 

c) Standard holoubě holub – v roce 2014 3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci 20 chovatelů a 250 holoubat – nesoutěžní kategorie. 

d) Standard holoubě holubice – v roce 2014  3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 250 holoubat – nesoutěžní kategorie. 

e) Sportovní kategorie dle podmínek FCI – A, B, C, D, E, F, G, H 
f) ESO holubice 
g) Super ESO 
h) Výkon za život holubi – nesoutěžní kategorie 
i) Výkon za život holubice – nesoutěžní kategorie 
j) Generální mistr České republiky 2014 – kolekce 3 holubi 
k) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2014 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi 
l) Generální mistr Českého sdružení 2014 – kolekce 3 holubi 
m) Generální mistr Moravskoslezského sdružení 2014 – kolekce 3 holubi 
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2. Sout ěžní kolekce Oblastních sdružení. 
Každé Oblastní sdružení vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů z 12-ti vystavovaných kategoriích. 
 

• Standard holubi  
• Standard holubice  
• Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H  
• ESO holubice  
• Super ESO  

 
Oblastní sdružení může vynechat maximálně 2 kategorie, na celkový počet 10-ti soutěžních 
holubů. Holubi v kolekci Generálního mistra České republiky, Mistrovství mladých chovatelů České 
republiky, Generálního mistra Českého a Moravskoslezského sdružení, budou vystaveni mimo 
kolekce Oblastních sdružení. 
Každé Oblastní sdružení vystaví 1 holuba a 1 holubici v nesoutěžní kategorii c), d), h), i) Standard 
holoubě holub a holubice a výkon za život holub a holubice.  
 
3. Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního sdružen í. 
Mimo kolekci Oblastního sdružení mohou chovatelé vystavovat individuálně holuby v kategorii 
Standard holubi a holubice. Ve sportovních kategoriích také holuby do 10 místa v celostátním 
pořadí za následujících podmínek: 

• Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.  
• Uhradit klecné při přejímce holubů.  
• Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem.  
• Zajistit dopravu vlastních holubů na Celostátní výstavu včetně veterinárního osvědčení.  

 
4. Vyhodnocení Celostátní výstavy.  

a) Ve Sportovních kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H, ESO holubice, Super ESO dle pořadí 
v celostátních tabulkách 2014. 

b) V kategorii Standard holubi a holubice, dle pořadí na Celostátní výstavě. 
c) V kategorii Výkon holubi a holubice za život dle pořadí na Celostátní výstavě.  
d) V kategorii Standard holoubě holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě. 
e) Soutěž kolekcí Oblastních sdružení – součet bodů všech 10-ti vystavených holubů 

v soutěžní kolekci Oblastního sdružení dle schválené tabulky. V případě rovnosti bodů 
kolekcí rozhoduje suma umístění soutěžních holubů v jednotlivých kategoriích na CV. 

Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystaveni v této kategorii. 
Posuzování provede 5 posuzovatelů schválených prezídiem svazu na základě návrhu předsedy 
posuzovatelské komise. Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se škrtá, ze zbývajících 3 se 
vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů určí pořadí na 1. až 10. místě předseda posuzovatelské 
komise po dohodě s posuzovateli. V případě rovnosti bodů na 11. a dalších místech rozhoduje 
suma nalétaných km v dané kategorii. 
 
5. Ocenění celostátních sout ěží v roce 2014 a kategorie Standard na Celostátní v ýstav ě. 

a)  Standard holubi a holubice     1. –  5. místo pohár 
b) Standard holoubě holub a holubice    1. -   5. místo pohár 
c)  Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H   1. –  5.  místo pohár 
d) ESO holubice       1. –  5.  místo pohár 
e) Super ESO       1. –  5.  místo pohár 
f) Výkon za život holubi a holubice    1. –  3.  místo pohár 
g) Generální mistrovství České republiky   1. – 10. místo pohár 
h) Mistrovství krátkých tratí České republiky   1. – 10. místo pohár 
i) Mistrovství středních tratí České republiky   1. – 10. místo pohár 
j) Mistrovství dlouhých tratí České republiky   1. – 10. místo pohár 
k) Mistrovství ročních holubů České republiky   1. – 10. místo pohár 
l) Mistrovství holoubat České republiky   1. – 10. místo pohár 
m) Mistrovství mladých chovatelů České republiky  1. – 10. místo pohár 
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6. Kontrola dokumentace vystavených holub ů a výpo čet výsledk ů. 
Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen Jan 
Filipi. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provedou Jan Filipi a Petr Husák. 
 
7. Technické a organiza ční zabezpečení Celostátní výstavy.  

• Vystavení holubi na Celostátní výstavě musí být zdraví a vybaveni veterinárním 
osvědčením o provedené vakcinaci proti Pseudomoru, ne starším 3 dnů. Vakcinace musí 
být provedena nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 týdny před Celostátní výstavou.  

• Holubi budou předáni ve výstavních prostorách v ucelených zásilkách Oblastního sdružení 
pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných 
holubů a veterinární osvědčení. Převzetí holubů potvrdí organizátor Celostátní výstavy a 
kopii seznamu vrátí předávajícímu. 

• Organizátor Celostátní výstavy nepřevezme holuby předávané po stanoveném termínu 
přejímky holubů, nebo bez patřičných dokladů. Konečné rozhodnutí o vyloučení holubů 
z Celostátní výstavy je v pravomoci prezidenta svazu. 

• Oblastní sdružení zašlou seznam vystavených holubů podle jednotlivých vystavovaných 
kategorii spolu s kopií výstavní karty do 20.11.2014 na adresu:  

• Jan Filipi, Lažany 42, 539 73 Skuteč.  e-mail: filipiteam@seznam.cz, tel. 731131830 
• Originál výstavní karty vyplněné ve všech kolonkách a podepsaný předsedou Oblastního 

sdružení včetně razítka, bude předán předávajícím při přejímce holubů na Celostátní 
výstavě.  

• Klecné za jednoho vystaveného holuba v kolekci Oblastního sdružení 14 holubů 100,- Kč. 
Klecné uhradí předávající při přejímce holubů. Klecné za jednoho vystaveného holuba 
mimo kolekci Oblastního sdružení 100,- Kč uhradí vystavovatel při přejímce holubů. Klecné 
neplatí chovatelé za holuby vystavené dle kategorie j, k, l, m. 

• Za předané holuby odpovídá organizátor Celostátní výstavy, který zajistí veterinární dozor, 
krmení a napájení holubů. 

• Po skončení Celostátní výstavy budou vystavení holubi předáni pověřenému zástupci 
Oblastního sdružení po předložení dokladu o předání holubů. 

 
8. Prodejní stánky. 
Zájemci o prodejní stánek na CV se přihlásí  do 20.11.2014 na adrese: 
Ing. Jan Kaplan, Horní Rovaň 55, 533 71  
e-mail: ing.jan.kaplan@seznam.cz, tel 603206832 
 
9. Ubytování 
Zájemci o ubytování na CV se přihlásí do 20.11.2014 na adrese: 
Pavel Lundák, Lipiny 14, 263 01 Dobříš 
e-mail: lundak@diamo.cz ,tel 603907989 
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10. Program Celostátní výstavy. 
 
Pátek 12.12.2014 

  7.00 hodin  -   8.00 hodin  Příjem holubů 

  7.00 hodin  -   8.00 hodin  Instruktáž posuzovatelů 

  8.30 hodin  - 11.00 hodin  Posuzování kategorie Standard 

11.00 hodin  - 15.00 hodin  Zpracování výsledků 

16.00 hodin      Otevřená výstavy 

20.00 hodin    Ukončení prvního dne výstavy 

  

Sobota 13.12.2014 

  8.00 hodin    Otevření výstavy 

10.30 hodin    Vyhodnocení výsledků výstavy 

11.30 hodin    Dražba 

16.00 hodin    Ukončení výstavy 

16.00 hodin    Výdej holubů 

 
 
 
 
 Ing. Václav Blažek     Ing. Jaroslav Novotný 
           předseda ČS CHPH     prezident ČMS CHPH 
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25. ročník Mistrovství dlouhých tratí MSS 2014 
 
 
 

Před tím, než v tabulkách jednotlivých 
soutěží a doletů oceníme výkony holubů a 
chovatelů, dovolím si k letošnímu ročníku 
Mistrovství dlouhých tratí MSS pár slov. 

Myslím, že si málo kdo uv ědomil, že se 
jedná o jubilejní 25. ro čník této sout ěže. Čtvrt 
století je ve srovnání s historií holubářství krátký 
úsek, ale pro nás, aktivní chovatele, je to opravdu 
velký kus cesty holubářským životem. Od prvního 
ročníku v roce 1990 se jednalo o rozmanitý přehled 
modelů mistrovství, startovních míst, mistrovských 
sérií a výpočetních pásem. Cílem však vždy bylo 
vyhovět co nejvíce rozmanitým názorům zastánců 
dlouhých tratí z různých koutů Moravy. Zatím 
poslední ročník MMDT v letošním roce také nebyl výjimkou. Opět se jednalo o složení výpočetních 
pásem a také o Zemském závodě Oostende. 

Nejvýraznější změnou tohoto ročníku byla změna termínu konání ZZ Oostende. Závod 
konaný od roku 1998 vždy na přelomu června a července se letos uskutečnil až jako poslední 
dlouhá trať 26. července. Důvodem byla snaha přesunout nejtěžší závod sezóny do období 
stabilnějšího, příznivějšího počasí. Jestli to bude v dlouhodobém měřítku přínos, ukáží další 
ročníky. Úlohu prvního Zemského závodu na dlouhých tratích tak převzalo zatím nové a trochu 
obávané startovní místo na severozápadě Německa, Bad Bentheim. Menší změnou byl posun 
z Oostende na nové startovní místo do 26 km vzdáleného Knokke. Změnu si vyžádalo rozhodnutí 
belgického svazu, nepovolit starty v Oostende. Belgie již také vydala seznam povolených 
startovních míst a národní svazy jej musí respektovat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemské závody MSS Bad Bentheim a Knokke. Závody DT MSS organizované v jednotlivých 
pásmech Mayen a Aachen. 

 
Důležitou informací pro mnoho chovatelů, účastníků závodu Oostende, bylo také 

rozhodnutí o času startu. Dosavadní snahu organizovat tento závod tak, aby měli holubi v celém 
moravském doletovém pásmu stejné šance na dolet v jednom dni, vystřídala priorita ranního 
startu. Tato otázka rozděluje moravské chovatele, zúčastňující se superdlouhých závodů, na dva 
nesmiřitelné tábory a shoda je asi nemožná. V poslední době po sérii velmi těžký závodů v letech 
2006, 2010 a 2013 převážila snaha vše změnit. Možná k lepšímu přehledu pomůže malá statistika 
posledních 20ti ročníků 1994 - 2013. 
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     konec  konec   konec 
Ranní starty (6 – 8 hod) 5x 1 den 2x 2. den 2x 3. den 1x 
 
Dopolední starty (9 - 11 hod) 13x 2 den 10x 3. den 1x 6. den 1x 7. den 1x 
 
Pozdní starty (13 – 14 hod)  2x 2. den 1x   4. den 1x 
 
Nebo větší i s rokem 2014: 
 

rok datum start ph první 
holub čas konec 

závodu čas rychlost  

1994 8.7. 9:00 3181 II. den 5:27 II. den 9:46 1 015 

1995 7.7. 9:00 3140 II. den 9:12 II. den 14:56 654 

1996 12.7. 9:00 3549 II. den 6:23 II. den 15:11 763 

1997 21.7. 9:00 3683 II. den 6:49 III. den 11:46 494 

1998 3.7. 9:00 4993 II. den 4:26 II. den 13:31 822 

1999 2.7. 10:00 3817 II. den 4:34 II. den 13:24 865 

2000 30.6. 11:00 4651 II. den 4:37 II. den 12:47 934 

2001 29.6. 10:00 3407 II. den 4:49 II. den 9:41 1 003 

2002 4.7. 11:00 5774 I. den 20:56 II. den 5:47 1 466 

2003 4.7. 10:00 3787 II. den 4:52 II. den 8:01 1 210 

2004 25.6. 6:00 6415 I. den 15:34 I. den 18:36 1 374 

2005 25.6. 6:00 6575 I. den 19:22 II. den 12:40 759 

2006 1.7. 10:00 5358 II. den 13:18 VI. den 16:23 191 

2007 30.6. 6:15 5064 I. den 17:08 I. den 19:02 1 334 

2008 28.6. 7:00 4721 I. den 17:58 II. den 8:06 984 

2009 4.7. 13:00 4148 II. den 6:12 II. den 18:26 796 

2010 2.7. 14:00 3703 II. den 17:17 IV. den 8:50 374 

2011 1.7. 10:30 3353 II. den 4:37 II. den 9:51 1 066 

2012 29.6. 8:00 3148 II. den 8:06 III. den 12:51 424 

2013 28.6. 11:00 3069 II. den 6:53 VII. den 16:37 159 

2014 26.7. 8:00 2973 II. den 7:28 III. den 8:35 510 
 

Ranní starty se uskutečnily vždy za silné podpory větru za předpokladu ukončení závodu 
první den. Bezezbytku se to povedlo dvakrát. Ranní starty s p ředpokladem t ěžkého závodu 
nebyly v t ěchto dvaceti letech provedeny.  

Většinu startů tvoří starty dopolední, ze 14ti ročníků lze jako úspěšné hodnotit deset a dva 
jako těžší, s koncem 3. den. Otázka, zda by závod z ranním dopadl lépe se většinou nedá 
věrohodně zodpovědět. Výjimku snad tvoří ročník 2010 se startem ve 14 hodin a koncem závodu 
dopoledne 4. den v 8 hod. 50 minut (rychlost 375 m/min.). Vodítkem totiž může být start stejného 
závodu Oostende MDT Východních Čech tentýž den ráno v 6 hodin a koncem závodu 3. den 14 
hod. 31 min. (rychlost 366 m/min.). Evidentně „z louže pod okap“. 

Oostende 2014  – nové datum startu, nové startovní místo, jiný pohled na čas startu. Dá se 
skoro říct, že začínáme od nuly. Nebudu to nějak obšírně komentovat, jen několik poznámek. 
Startovní místo v Knokke je velmi vhodná startovní plocha v blízkosti místního nasazovacího 
„lokálu“, s odpovídající pozorností místních chovatelů. Od původního startovního místa u pevnosti 
„Napoleon“ v Oostende je to cca 26 km severovýchodně po pobřeží. Přesun termínu na poslední 
závod v sezóně se bohužel neprojevil dle předpokladu navrhovatelů ani ve zvýšeném počtu 
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nasazených holubů (meziroční pokles o 95 ks), ani v lepším počasí. Start závodu ovlivnilo 
nepříznivé počasí v místě startu. Mrholení, nízká oblačnost a špatná viditelnost nás donutila počkat 
na zlepšení až do 8 hodin. Diskuse na téma startu českých OS v Oostende týž den v 6 hod 25 min 
jsou pochopitelné, ale rozdíl v počasí byl bohužel výrazný. Celkový průběh Zemského závodu 
Oostende-Knokke s koncem závodu 3. den by se asi dal zařadit mezi ty normální až středně těžké. 
Doufejme, že ty lehčí průběhy zemských závodů jsou nyní před námi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistři Moravy a Slezska dlouhých tratí 2014, tým Olympia Mácha 
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Mistrovství Moravy a Slezska dlouhých tratí 
 

  Chovatel   OS Umíst.   

1. OLYMPIA Mácha Beskydy 10 368,91 
2. HANAK Milan U. Hradiště 10 900,84 
3. PONÍŽIL Jan Olomouc - Haná 9 485,24 
4. PŘIKRYL Karel Olomouc - Haná 9 530,92 
5. LAMÁČEK Josef Hodonín 9 710,91 
6. KRUTIL Karel Olomouc - Haná 9 950,18 
7. TRUHLAR Aleš Zlín 8 461,23 
8. ČEJKA Václav Svitavy 8 464,37 
9. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 8 596,36 
10. DVOŘÁK Zbyněk Brno 8 635,93 
11. TRENZ Václav Brno 8 712,61 
12. ŽEDEK Alois Znojmo 8 767,24 
13. ILČÍK Václav Hodonín 8 775,86 
14. DAVID Petr Uničov 8 782,18 
15. HRADIL František Olomouc - Haná 8 804,94 
16. PAVLAS František U. Hradiště 8 918,19 
17. ŘÍKOVSKÝ Antonín Brno-Venkov 8 972,79 
18. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 7 261,99 
19. VADURA Jaroslav U. Hradiště 7 386,33 
20. ŠVEC Václav, Ing. Vysočina 7 396,26 
21. SKRBEK Zdeněk, Ing. Opava 7 446,43 
22. PALUPA Ladislav Brno 7 454,06 
23. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 7 485,31 
24. VARMUZA Ant. + Martin U. Hradiště 7 515,99 
25. BRI. UHERKOVI   U. Hradiště 7 517,38 

 

 
Eso holub MMDT 
 

  Chovatel   OS Holub     Kf 

1. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1263 H 4 83,35 
2. PONÍŽIL Jan Haná-Olomouc 06-0216-706 H 4 99,45 
3. PŘIKRYL Karel Haná-Olomouc 10-0208-1174 H 4 139,02 
4. PŘIKRYL Karel Haná-Olomouc 08-0208-376 H 4 146,85 
5. TOMEK Jindřich Vysočina 11-0400-150 HE 4 147,58 
6. ČEJKA Václav Vysočina 10-0303-86 H 4 184,43 
7. ŠVEC Václav, Ing. Vysočina 09-0302-77 H 4 191,51 
8. SKRBEK Zdeněk, Ing. Opava 11-0223-182 H 4 200,72 
9. DUDA  Přemysl, Ing. Uničov 09-0231-307 H 4 203,35 
10. HANAK Milan Uh. Hradiště 11-0246-404 H 4 207,95 
11. JOCHMAN Zdeněk J. Morava 08-0178-4149 H 4 218,43 
12. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 11-0263-1309 HE 4 224,11 
13. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1287 HE 4 234,84 
14. DUDA  Přemysl, Ing. Uničov 10-0231-1619 H 4 243,20 
15. JANÁL Pavel Zlín 09-0266-28 H 4 250,14 
16. KASIK František Uh. Hradiště 09-0256-314 H 4 264,11 
17. SKALNÍK Vlad. + syn Svitavy 07-0303-56 H 4 268,36 
18. POLÁK Jan Vysočina 09-0318-18 HE 4 282,68 
19. DEMKO Vilém Hlučín 11-0289-381 H 4 292,45 
20. HRADIL František Haná-Olomouc 11-0215-439 H 4 302,38 
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H 10-0153-1263 Olympia Mácha, 1. Eso DT MMDT, 1. cena ZZ Oostende-Knokke v pásmu Sever 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holubice 11-0153-158, 2. cena ZZ Oostende-Knokke v pásmu Sever (sestra vítěze) 
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Super Eso Oostende 
 

  Chovatel   OS Holub     Kf 

1. BARTL Pavel Uničov 07-0236-641 H 5 316,61 
2. DVOŘÁK Milan Vysočina 07-0318-457 H 5 690,27 
3. FUKSA Josef Zlín 08-0266-641 HE 4 252,71 
4. BÁTĚK Vladimír Olomouc 05-0211-523 H 4 349,31 
5. WESSELY Petr Jižní Morava 07-0174-89 H 4 409,49 
6. VALENTA + VÁŇA Haná-Olomouc 06-0289-897 H 4 527,82 
7. BÁTĚK Vladimír Haná-Olomouc 07-0211-759 H 4 543,49 
8. VOLNÝ Adam Třinec 05-0240-1459 H 4 599,77 

 
Eso Oostende 
 

  Chovatel   OS Holub     Kf 

1. VADURA Jaroslav U. Hradiště  09-0263-246 HE 3 46,52 
2. DAVID Petr Uničov 08-0234-67 HE 3 67,71 
3. BARTL Pavel Uničov 07-0236-641 H 3 78,43 
4. BENEŠ Josef Haná-Olomouc 07-0210-1016 H 3 128,80 
5. FUKSA Josef Zlín 08-0266-641 HE 3 146,53 
6. HOLICKÝ Rostislav Znojmo 07-0180-1161 H 3 151,10 
7. HALAJKOVI   Hlučín-Slezsko 07-0153-12 H 3 171,07 
8. WESSELY Petr Jižní Morava 08-0174-548 H 3 174,52 
9. STŘEŠOVSKÝ Miroslav Valašsko 07-0200-23 H 3 176,04 
10. HANUŠ Vlastimil Brno 09-0145-241 HE 3 178,36 
11. ŠMÍD Stanislav Zlín 08-0271-880 H 3 178,71 
12. DVOŘÁK Zbyněk Brno 07-0141-412 H 3 196,14 
13. KUBAŇ František Hodonín 06-0160-181 H 3 220,94 
14. BÁTĚK Vladimír Haná-Olomouc 05-0211-523 H 3 227,93 
15. KUCERA Josef U. Hradiště  09-0250-23 H 3 229,95 
16. GRUBER Simon Brno 08-0141-273 H 3 239,73 
17. IVAN Lad. sen. Brno-venkov 06-0180-1618 H 3 243,23 
18. BRZOBOHATÝ Jan Brno-venkov 07-0180-158 HE 3 261,22 
19. KASIK František U. Hradiště  08-0246-797 H 3 263,41 
20. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno-venkov 08-0180-1725 H 3 267,75 
21. PERNICA + ŠEVČÍK Vysočina 07-0164-726 H 3 272,68 
22. WESSELY Petr Jižní Morava 07-0174-89 H 3 287,95 
23. DORNA Gűnter Opava 08-0225-65 HE 3 288,83 
24. PAVLAS František U. Hradiště  09-0259-271 H 3 289,80 
25. MUSIOLEK Vladislav Karviná-Ostrava 08-0184-82 H 3 302,23 
26. POCEDIČ Pavel Beskydy 08-0189-2062 H 3 329,44 
27. DOHNAL Karel Beskydy 07-0194-379 HE 3 337,16 
28. DVOŘÁK Milan Vysočina 07-0318-457 H 3 337,42 
29. KYTLICA Jan Zlín 07-0264-1125 H 3 338,32 
30. JALOVÝ Jan Vysočina 09-0326-500 H 3 355,61 
31. VALENTA + VÁŇA Haná-Olomouc 06-0289-897 H 3 367,49 
32. KANOVSKY Vojtech U. Hradiště  05-0253-397 HE 3 374,56 
33. URBÁNEK Václav Jižní Morava 08-0175-116 H 3 375,20 
34. BÁTĚK Vladimír Haná-Olomouc 07-0211-759 H 3 380,94 
35. MARŠÁLEK Igor Brno 08-0141-455 H 3 381,42 
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Katovický memoriál - Krajková 8.6.2014    Konkurenc e   31 244 
 

  Chovatel   OS Holub   km m/min 

1. KUTRA Josef Karviná-Ostrava 10-0187-572 H 416,945 1364,572 

2. HLUBINKA Jan Uničov 12-0231-3638 H 329,059 1357,163 

3. SKRBEK Marek Beskydy 10-0198-3135 H 399,923 1352,426 

4. REMEŠ Jiří Ing. Beskydy 10-0201-174 H 405,247 1347,679 

5. BÍLEK Miroslav Uničov 12-0235-315 H 321,416 1345,548 

6. DAVID Petr Uničov 11-0334-9445 HE 345,906 1336,085 

7. KUBÁČEK Lubomír Uničov 12-0234-1310 HE 348,178 1328,577 

8. BORTEL Jaromír Beskydy 12-0194-125 HE 406,247 1328,545 

9. VOGL Lubomír Uničov 13-0237-718 H 326,318 1325,777 

10. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-155 H 399,923 1325,458 
 
 
Zemský závod Bad Bentheim 28.6.2014    Konkurence  5 021 
 

  Chovatel   OS Holub   km m/min 

1. DOSTÁL Vojtěch Svitavy 09-0292-127 H 727,096 1322,514 

2. ČEJKA Václav Svitavy 10-0303-86 H 687,063 1287,237 

3. PRACHAŘ Bohumil Svitavy 11-0303-535 H 692,216 1261,724 

4. HAVLÍČEK Jiří Vysočina 11-0292-86 H 740,73 1252,607 

5. KŠICA Miroslav Brno-venkov 10-0180-159 H 763,753 1251,257 

6. ŽLIČAŘ Roman Svitavy 12-0325-1048 H 717,623 1240,632 

7. KŮŘIL Rostislav Hodonín 08-0164-1078 H 798,431 1238,551 

8. BARTL Pavel Uničov 12-0236-6535 HE 754,436 1235,514 

9. HRUŠKA Vladislav Znojmo 11-0282-936 HE 746,645 1234,532 

10. DUDA Ing. Přemysl Uničov 09-0231-307 H 756,145 1234,044 
 
 
Zemský závod Oostende - Knokke 26.7.2014   Konkuren ce  2 973 
 

  Chovatel   OS Holub   km m/min 

1. ZELINA Jiří Zlín 09-0269-127 H 1036,249 1081,42 

2. PALACKÝ Miroslav Valašsko 09-0199-965 H 1060,094 979,425 

3. VADURA Jaroslav U. Hradiště 09-0263-246 HE 1032,06 974,127 

4. HLOUŠ Pavel Svitavy 12-074-1025 HE 947,956 960,334 

5. TOMEK Jindřich Vysočina 11-0400-150 HE 933,33 950,154 

6. PROCHÁZKA Slavomír Znojmo 09-0277-187 HE 959,616 948,253 

7. HRADIL František Olomouc-Haná 11-0215-439 H 1029,216 938,26 

8. BENEŠ Josef Olomouc-Haná 07-0210-1016 H 1027,968 934,736 

9. JAHODA Alois Brno 11-0148-489 HE 977,436 931,032 

10. OLYMPIA Mácha Beskydy 10-0153-1263 H 1069,187 927,412 
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Bad Bentheim, Série t ří 
 

  Chovatel   ZO 1. holub  2. holub  3. holub  Σ um. 

1. BARTL Pavel Šumvald 8 12 31 51 
2. DUDA  Přemysl, Ing. Červenka 10 43 67 120 
3. TOMEK Jindřich Křižanov 26 28 79 133 
4. BORTEL Jaromír Mniší 29 40 73 142 
5. CEZAVA a.s. Ivan M. Blučina 11 39 98 148 
6. KRUTIL Karel Dřevohostice 17 18 139 174 
7. DVOŘÁK Jos. + Jiří Pivonice 20 24 151 195 
8. ŽEDEK Žedek Team Baška 41 72 87 200 
9. ŠABATA Jan Sentice 38 48 118 204 
10. ČEJKA Václav Sázava 2 62 145 209 
11. SKRBEK Marek Studénka 56 78 121 255 
12. PALUPA Ladislav Křenovice 14 63 221 298 
13. HRADIL František Lipník n/Bečvou 15 94 211 320 
14. DOSTÁL Vojtěch Černovice 1 146 193 340 
15. FILIP František Štěpánov n.Svr. 71 113 172 356 
16. ZEMAN Petr Moravany 93 169 174 436 
17. PŘIKRYL Karel Hoštice 27 163 246 436 
18. ŘÍKOVSKÝ Antonín Opatovice 77 90 291 458 
19. KASIK František Vésky 46 69 351 466 
20. ŠTARHA Lubomír Štěpánov n.Svr. 81 92 322 495 
 
Oostende – Knokke, Série t ří 
 

  Chovatel   ZO 1. holub  2. holub  3. holub  Σ um. 

1. BARTL Pavel Šumvald 15 18 65 98 
2. PŘIKRYL Karel Hoštice 12 55 62 129 
3. OLYMPIA Mácha Krmelín 10 24 99 133 
4. PONÍŽIL Jan Přerov 7 29 47 59 135 
5. TRUHLAR Aleš Holešov 32 49 66 147 
6. DAVID Petr Šternberk 22 74 132 228 
7. MEISL Zdeněk Mir. Knínice 35 95 100 230 
8. FUKSA Josef Holešov 17 61 155 233 
9. FILIP František Štěpánov n.Svr. 79 102 104 285 
10. CITTERBARD Oldřich Velké Němčice 72 83 141 296 
11. VADURA Jaroslav Zlechov 3 88 217 308 
12. ŘEZNÍČEK Jiří Polnička 36 144 171 351 
13. VALENTA + VÁŇA Lipník n/Bečvou 107 110 151 368 
14. ŽEDEK Alois Mor. Bránice 19 156 208 383 
15. STUDNIČKA Oldřich Libina 53 113 234 400 
16. JAHODA Alois Židenice 9 111 281 401 
17. GREBENÍČEK J + M Napajedla 38 97 276 411 
18. BUREŠ Jar. jun. Vel. Pavlovice 69 94 250 413 
19. HLAČÍK   Zdeněk, Ing. Napajedla 82 130 232 444 
20. BLATA Miroslav Šardice 87 98 277 462 
 
Výsledky ostatních soutěží MSS budou zveřejněny v dalším čísle časopisu. 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Dlouhé trat ě a další kooperace  
ve Východních Čechách v sezón ě 2014 

aneb 13. ro čník Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech  
a 1. ročník Mistrovství krátkých a st ředních tratí Východních Čech 

 
Letošní sezóna dlouhých tratí ve Východních Čechách proběhla již tradičně pod zavedenou 

značkou Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech, její 13. ročník nepatřil k nejjednodušším, ale 
myslíme, že se zvládl bez větších problémů, jak po stránce sportovní, tak i po té organizační, i 
když stále je zde prostor pro zlepšení. Letošní ročník byl premiérově bez účasti chovatelů OS 
CHPH Svitavy, dlouholetých pilířů tohoto uskupení, kteří v sobě po sezóně 2013 náhle objevili 
svoje moravské kořeny a odešli od nás. Pro rok 2014 jsme tedy „hráli“ ve čtyřčlenném obsazení 
OS CHPH Náchod, Pardubice, Podoubraví a Východočeská. Vzhledem k tomuto složení a 
dostupnému potenciálu nasazených holubů bylo nutné začít spolupracovat nad rámec Východních 
Čech u tratí mimo klasických šestistovek z Koblenzu. Spřízněného kooperačního partnera jsme 
našli v OS CHPH Polabí. Spolu s jeho zástupci jsme byli schopni najít shodu a uskutečnit další 
závody této kategorie za sportovně a ekonomicky přijatelných podmínek a vyzkoušeli si organizaci 
takových závodů, při všech pozitivech i negativech, vzešlých z této nově vzniklé situace. Do 
dalších let se bez ohledu na sestavu kooperujících subjektů jeví jako nezbytné definovat takový 
systém přepravy a realizaci startu, který bude v maximálně možné míře garantovat zúčastněným 
chovatelům poskytnutou péči o jejich holuby a vhodnou dobou startu budou minimalizována rizika 
krachových průběhů závodů. Pouze takový přístup může ještě oslovit již tak drasticky klesající 
počty zúčastněných chovatelů a díky němu budeme schopni ještě hrát v této disciplíně po několik 
dalších let důstojnou roli. Letový plán 2014 byl odsouhlasen následovně:  

  1.6.  ne Koblenz 1   10/4 

14.6.  so Hasselt  10/4 

28.6.  so  Sint Niklaas      6/3 

12.7.  so  ZZ Oostende     6/3 

27.7.  ne  Koblenz 2   10/4 

Alespoň jednoho závodu MDTVČ v roce 2014 se zúčastnilo 224 chovatelů ze čtyř výše zmíněných 
OS CHPH.  

První společný závod Koblenz 1.  byl odstartován 1.6.2014 v 7:00. V místě startu bylo 
polojasno až oblačno, 13°C, viditelnost 30 km, slabý proměnlivý vítr. Závodu se zúčastnilo 191 
chovatelů se 1422 holuby, kteří i díky mírnému JZ proudění při skoro zatažené obloze a 18°C 
tento závod zvládli. Závod trval 1 h. 8 min. a střední vzdálenost byla 595 km. Jeho vítězkou se 
stala holubička 10-072-666 z holubníku FILIPI Team, 1. mistři OS CHPH Pardubice 2014, která 
svou vzdálenost 609,60 km zvládla rychlostí 1299,65 m/min a o 9 minut zvítězila před svou sestrou 
10-060-636. Třetí místo obsadil holub 07-063-1082 přítele Jiřího Sedláka ze Slatiňan, opět z OS 
CHPH Pardubice. Tato oblast byla v tomto závodě nejúspěšnější, když získala 28,08%, 
následovala OS CHPH Východočeská s 19,55%, OS CHPH Podoubraví s 18,93% a OS CHPH 
Náchod s 5,65%.  

Druhý závod MDTVČ byl vypuštěn 14.6.2014 v 6:00, ale díky nepovolení startu belgickým 
svazem v plánovaném Hasseltu bylo využito NMS v nedalekém Lommelu . Z důvodu nízké 
nahlášky holubů MDTVČ bylo využito dohody se sousedním OS CHPH Polabí, která na tento 
závod zajistila společnou dopravu. Nakonec bylo nasazeno 744 holubů od 125 chovatelů. V místě 
startu bylo zataženo s viditelností 19 km, 15°C, S-V vítr. Opět šlo o velmi pěkný závod se střední 
vzdáleností 757 km, který trval 1 hod. 54 min. Vítězem se stal holub 11-066-852 Ladislava 
Menšíka, 1. mistra OS CHPH Podoubraví 2014. Holub absolvoval nejkratší vzdálenost závodu 
714,17 km rychlostí 1283,25 m/min. Druhého holuba v pořadí porazil o 5 minut a byl jím holub 10-
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0135-700 přítele Oldřicha Klementa ze Srchu (OS CHPH Pardubice). Třetím holubem tohoto 
závodu byla holubice 08-073-1307 Václava Novotného ze Strašova, opět z OS CHPH Pardubice. 
Tato OS CHPH byla s 26,77% opět nejúspěšnější, následovala OS CHPH Východočeská 
s 23,04%, OS CHPH Podoubraví s 18,13% a OS CHPH Náchod s 3,23%.  

Třetím závodem byl závod z belgického Sint Niklaas . Společnou přepravu na tento závod 
opět provedlo OS CHPH Polabí. Start byl proveden 28.6.2014 v 6:15 za oblačného počasí při 13°C 
s viditelností 8 km a mírným JZ větrem. Konec června nám již nabízel pěkné a hlavně teplé počasí, 
holoubci dolétávali za polojasného počasí při 25-29°C a JJZ větru, který jim pomáhal v návratu. 
Střední vzdálenost závodu již byla 832 km a i díky teplému počasí byl dolet na nejdelších 
vzdálenostech horší, ale to k závodům nad 800 km asi patří. První cenu v tomto závodě získal 
s náskokem 2 minut holub 10-0134-240 Petra Remzy z OS CHPH Východočeská, letošního mistra 
MDTVČ 2014, kterému se tento společný závod velmi podařil. Získal také třetí a čtvrtou cenu! Třetí 
byl jeho holub 10-0134-249. Jeho nadvládu v tomto závodě narušil pouze holub 08-023-608, 
výborný DT závodník a účastník EV v Brně v olymp. kat. E přítele Vlastimila Němce z Přelouče 
(OS CHPH Pardubice). V tomto závodě byla nejúspěšnější OS CHPH Východočeská s 27,08%. 
Následovalo OS CHPH Pardubice s 22,73%, OS CHPH Podoubraví s 13,04% a OS CHPH 
Náchod s 5,71%.  

Přehoupli jsme se do července a blížil se ZZ Oostende . Již jeho místo startu bylo 
předmětem několika telefonátů a e-mailů, ale i přesto se vše zvládlo a start byl proveden v tomto 
pro nás tradičním belgickém městě. Jde o nejdelší závod MDTVČ, svátek holubářů, letos se 
střední vzdáleností 916 km. Za zajištění startu patří dík Romanu Vonáškovi, bývalému českému 
fotbalovému reprezentantovi. Holubi MDTVČ byli opět přepraveni na místo startu prostředkem OS 
CHPH Polabí. Start byl proveden 12.7.2014 ve 12:00 po dohodě výcvikové komise ŘV ČS CHPH. 
Bylo skoro zataženo, 18°C. I díky počasí šlo o nejtvrdší prověrku našich dlouhotraťových holubů. 
Bylo nasazeno 491 holubů od 115 chovatelů. Vítězkou se stala holubice přítele Zdeňka Mračna 
10-066-1003, která vzdálenost 897,80 km zvládla rychlostí 1259,72 m/min. V MDTVČ vyhrála 
s téměř 2 hodinovým náskokem a neztratila se ani v konkurenci všech zúčastněných 593 
chovatelů z celých Čech, kde získala 2. cenu z 2605 nasazených holubů! Druhá byla holubice 12-
0298-213 Leoše Jelínka ze ZO CHPH Polná (OS CHPH Podoubraví) a třetí opět holubice 10-076-
12 přítele Josefa Školníka z Voděrad, OS CHPH Náchod. Bohužel některé ZO CHPH vyhodnotili 
závod moc brzy a v oficiálních výsledcích nebylo dosaženo hranice 20% ani 5. den. Procentuálně 
nejúspěšnější bylo OS CHPH Pardubice s 22,54%, dále s 20% OS CHPH Náchod, OS CHPH 
Východočeská s 18,62% a OS CHPH Podoubraví s 15,94%.  

Posledním pátým závodem MDTVČ byl  Koblenz 2. , tedy krátká dlouhá trať, která se 
podařila před sezónou domluvit, aby se jí mohli zúčastnit naše mladé naděje, které by do 
budoucna získali potřebné zkušenosti. Nasazeno bylo 918 holubů od 133 chovatelů. Závod byl 
odstartován 27.7.2014 v 7:00 za jasného počasí, 17°C, viditelnosti 5 km a S větru. Po cestě holuby 
čekalo polojasno, ale také velmi vysoké teploty, které také zapříčinili několik lokálních bouřek. 
Možná i díky nim byl dolet ze závodu se střední vzdáleností 594 km dosti roztrhaný a závod trval 2 
hod. a 13 min. Nejrychleji svého holubníku dosáhl holub 10-073-89 přítele Vlastimila Němce 
z Přelouče (OS CHPH Pardubice) na vzdálenosti 573,56 km rychlostí 1126,037 m/min. Druhým 
dolétlým s pouhou minutovou ztrátou byl holub 10-0129-603 Miroslava Pospíšila z Hořic (OS 
CHPH Východočeská). Třetím dolétlým byl holub 08-0128-26 přítele Zdeňka Částky z Hradce 
Králové (OS CHPH Pardubice). Nejúspěšnější OS CHPH bylo tentokrát OS CHPH Východočeská 
s 22,16%. Těsně za ní OS CHPH Pardubice s 22,12%, dále OS CHPH Podoubraví s 15,53% a OS 
CHPH Náchod s 15,48%.  
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Konečné po řadí MDTVČ 2014 

    1 Remza Petr       Nový Bydžov     5   5   46  29  28  63.0%  1434.89 b. 
    2 ČÁSTKA Zdeněk   B řezhrad        5   5   47  26  24  55.3%  1421.89 b.  
    3 VILD Leoš + Fr. Staré Ždánice   5   5   48  2 5  23  52.1%  1378.03 b. 
    4 FILIPI TEAM      Prose č          5   5   57  35  26  61.4%  1356.79 b. 
    5 Marek Petr     Nový Bydžov     5   5   57  30   23  52.6%  1335.11 b. 
    6 ZADROBÍLEK Josef Staré Ždánice   5   5   37  18  18  48.6%  1148.73 b. 
    7 BOUŠKA Tomáš  Pardubice       5   5   41  22  22  53.7%  1146.12 b. 
    8 KLEMENT Old řich Staré Ždánice   5   5   42  17  16  40.5%  1135 .05 b. 
    9 N ĚMEC Vlastimil P řelou č         5   5   36  14  14  38.9%  1129.05 b. 
   10 MENŠÍK Ladislav  Kutná Hora      5   5   51  19  18  37.3%  1064.17 b. 
   11 MRA ČNO Zdeněk   Kutná Hora      5   5   41  15  15  36.6%   998 .27 b. 
   12 Svancár Štefan Puchlovice      5   5   47  12   12  25.5%   943.11 b. 
   13 STRAŠIL Jaroslav Borová          5   4   44  13  12  29.5%   901.49 b. 
   14 NOVÁK Jos.+ syn Staré Ždánice   5   4   42  1 7  17  40.5%   891.20 b. 
   15 FIKAROVÁ Ludmila Borová          5   5   35  14  14  40.0%   844.19 b. 

Eso H MDTVČ 2014 

    1 Marek Petr      Nový Bydžov     08-0134-242      5  399 b. 3553.707 km 
    2 ČÁSTKA Zdeněk    B řezhrad        11-0128-1086     4  368 b. 3078.870 k m 
    3 ZADROBÍLEK Josef Staré Ždánice   09-0135-489      4  368 b. 3071.972 km 
    4 ČÁSTKA Zdeněk  B řezhrad        07-0128-616      4  356 b. 3078.870 k m 
    5 N ĚMEC Jaroslav   Kutná Hora      11-066-747       4  340 b. 2982.308 km 

Eso He MDTVČ 2014 

    1 Školník Josef    Podb řezí        10-076-12        4  296 b. 2942.633 km 
    2 MRA ČNO Zdeněk    Kutná Hora      10-066-1003      3  288 b. 227 7.006 km 
    3 FILIPI TEAM      Prose č          07-063-1208      3  264 b. 2399.571 km 
    4 FILIPI TEAM      Prose č          11-072-73        3  254 b. 2324.035 km 
    5 FIKAROVÁ Ludmila Borová          09-0299-531      3  231 b. 2164.234 km 

 

Po loňském oťukání na 5ti společných závodech na středních tratích se OS CHPH 
Pardubice a Východočeská kromě 5 DT dohodli také na 9 dalších společných závodech a to 
tentokráte na 2 krátkých, 5 středních a 2 závodech holoubat. Ve všech těchto závodech byla 
dohodnuta série 10/4. Toto uskupení jsme po vzoru MDTVČ pojmenovali jako Mistrovství krátkých 
a středních tratí Východních Čech, zkráceně tedy MKSTVČ. Nyní k jednotlivým závodům MKSTVČ 
starých holubů, kterých se zúčastnilo 182 chovatelů z Východních Čech...  

Prvním společným závodem byla Gotha 1.  se startem 7.6.2014 v 5:30. Na startu panovalo 
jasné počasí, 12°C a JJZ vítr. Nasazeno bylo 2295 holubů od 138 chovatelů. Po cestě domů 
holubům za stále jasného počasí vál V vítr, i proto šlo o poctivý závod se střední vzdáleností 372 
km, který trval 58 min. Nejrychlejší byla holubice 12-0134-18 J. + J. Horáčků ze Skřivan (OS 
CHPH Východočeská), která vzdálenost 344,19 km zvládla rychlostí 1133,07 m/min. Druhou a třetí 
cenu získal výcvikář OS CHPH Východočeská Dušan Štěrba z Jičína s holuby 09-0131-423 a 11-
0131-42, kterému se tento závod opravdu povedl, získal i 4. a 6. cenu.  

14. června 2014 následoval po mnoha letech společný závod na krátší vzdálenosti a byl jím 
Cheb 1.  Závodu se střední vzdáleností 257 km se zúčastnilo 3682 holubů od 169 chovatelů. 
Závod byl odstartován v 6:00 za polojasna, 11°C a SZ větru, který holubům pomohl k rychlému 
návratu domů. Závod trval pouhých 18 minut. Vítězem se stal plavý holub 11-0135-88 
chovatelského týmu Novák Josef + syn z Dolan, který vzdálenost 244,65 km zaletěl rychlostí 
1575,026 m/min. Druhou cenu získala holubice 12-072-141 FILIPI Teamu z Lažan, kterému se 
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tento závod se ziskem dalších předních cen (4., 5., 7., 8. a 9.) náramně vydařil. Třetí v tomto 
závodě byl holub 10-077-25 chovatelského týmu Horníček Lad. + Pav. ze Srubů. Závod tedy 
ovládli zástupci OS CHPH Pardubice.  

Na další víkend byl naplánován ZZ Aschaffenburg , který byl doporučen delegáty na 
Zemské konferenci ČS CHPH 30. listopadu 2013 ve Slivenci a měl navázat na vydařený regionální 
závod ze stejného místa v roce 2013, tehdy ještě bez účasti OS CHPH Pardubice i OS CHPH 
Trutnov, nyní OS CHPH Východočeská. K jeho přípravám bylo již několik řádku napsáno 
v časopise LZ. Start byl proveden po dohodě výcvikové komise ŘV ČS CHPH 22.6.2014 v 6:00 za 
jasného bezvětrného počasí při 12°C. Na startu bylo 9610 holubů od 760 chovatelů z celých Čech. 
Do tohoto počtu chovatelé OS CHPH Pardubice a OS CHPH Východočeská přispěli počtem 1265 
holubů a 120 chovatelů. I díky západnímu proudění šlo o velmi vydařený závod se střední 
vzdáleností 489 km, který trval 43 min. První dvě ceny získal chovatelský tým Novák Josef + syn 
z Dolan na vzdálenosti 474,91 km. Jejich holub 10-0135-401 dosáhl rychlosti 1653,48 m/min a 
svého kolegu z holubníku 09-0135-125 porazil o 3 minuty. Třetí cenu získal holub 09-0303-676 
Zdeňka Ivanovského z Borové. Následovali holubi FILIPI Teamu z Lažan, budoucích prvních 
mistrů MKSTVČ 2014, kteří v tomto závodě byli nejúspěšnější se ziskem 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. 
a 13. ceny. Převládli tedy opět chovatelé z OS CHPH Pardubice.  

Na první červencový víkend byl dokonce naplánován dvojzávod a to závody Eisenach 1. a 
Cheb 2. Oba se konaly 5.7.2014. Na závod Eisenach 1. Se střední vzdáleností 417 km bylo 
nasazeno 1281 holubů od 117 chovatelů a byl odstartován v 7:00 za jasného počasí při 16°C. 
V doletovém pásmu bylo oblačno, s dešťovými přeháňkami a vál JZ vítr. Závod trval 44 minut a 
tentokrát jej ovládli chovatelé OS CHPH Východočeská. Vítězem se stal holub 12-0134-39 J. + J. 
Horáčků ze Skřivan, jenž vzdálenost 385,89 km zvládl rychlostí 1322,97 m/min. Druhou a třetí 
cenu získal mistr OS CHPH Východočeská 2014 Petr Marek z Nepolis a to s holuby 08-0134-221 
a 07-0134-96. Tento chovatel získal i 4. cenu a v tomto závodě byl nejúspěšnější. Závodu Cheb 2.  
se zúčastnilo 2322 holubů od 147 chovatelů. Start byl díky dešti trošku pozdržen, ale v 8:30 startu 
již nic nebránilo a za oblačného počasí, 20°C a slabém západním větru se mohli holubi vydat k 
domovu. Západní proudění holubům opět pomohlo a závod se střední vzdáleností 257 km trval 
pouze 21 minut. Závod zcela oponoval tým z OS CHPH Východočeská J. + J. Horáčků ze Skřivan, 
kteří získali 1., 2., 3. i 4. cenu! Jejich vítězný holub 12-0129-61 dosáhl na 231,29 km rychlosti 
1508,22 m/min. Následovali jeho kolegové 13-0134-114 a 13-061-2063.  

O týden později se společně se ZZ Oostende konal společný závod Gotha 2.  Start tohoto 
závodu byl proveden 12.7.2014 v 6:00 za jasného počasí při 12°C a 1914 holubů od 130 chovatelů 
se vydalo směrem domů. I díky ZSZ větru trval závod se střední vzdáleností 375 km 30 minut. 
Vítězem se po týdnu opět stal holub 12-0129-61 týmu J. + J. Horáčků ze Skřivan, jenž vzdálenost 
344,19 km překonal rychlostí 1510,926 m/min. Druhou cenu získala holubice 13-0134-120 ze 
stejného holubníku. Třetí cenu získal holub 12-0134-831 Petra Marka z Nepolis, jenž byl v tomto 
závodě nejúspěšnější.  

Další týden se pořádal závod Eisenach 2. , který byl odstartován 20. července 2014 v 5:30 
za jasného bezvětrného počasí při 16°C. Tohoto závodu se zúčastnilo 1494 holubů od 116 
chovatelů. Vyplnila se předpověď a holubům po trase foukal silný V vítr, i proto závod se střední 
vzdáleností 414 km trval 1 hod. a 41 min. Vítězem závodu se stal holub 12-0134-1061 chovatele 
Vladimíra Batka z Lisiček (OS CHPH Východočeská), který vzdálenost 381,31 km letěl rychlostí 
1006,955 m/min. Na druhém místě doletěl holub 12-0134-915 Petra Marka z Nepolis a 3. cenu 
získal holub 11-0128-1070 přítele Zdeňka Částky z Hradce Králové (OS CHPH Pardubice). 
Nejúspěšnější družstvo v tomto závodě měl Miroslav Pospíšil z Hořic (OS CHPH Východočeská).  
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Konečné po řadí MKSTVČ 2014 

    1 FILIPI TEAM      Prose č          7   7  295 149  43  50.5%  1377.51 b. 
    2 NOVÁK Jos.+ syn  Staré Ždánice   7   7  224 1 13  47  50.4%  1356.58 b. 
    3 Marek Petr       Nový Bydžov     7   7  164  79  44  48.2%  1342.29 b. 
    4 VILD Leoš + Fr. Staré Ždánice   7   7  171  9 5  47  55.6%  1315.92 b. 
    5 Šafranko Ji ří    T řebechovice    7   7  153  57  36  37.3%  1280.52 b.  
    6 BOUŠKA Tomáš    Pardubice       7   7  142  5 2  39  36.6%  1232.40 b. 
    7 HORNÍ ČEK Lad+P. Vysoké Mýto 2.  7   7  118  63  36  53.4%   1232.18 b. 
    8 Horá ček J.+J. Nový Bydžov     7   7  242  96  34  39.7%  1218.58 b. 
    9 Beneš Jaroslav Nový Bydžov     7   7  150  50   39  33.3%  1216.84 b. 
   10 N ĚMEC Vlastimil P řelou č         7   7  125  41  35  32.8%  1210.67 b. 
 

A úplný závěr sezóny nám přinesl dva společné závody holoubat.  

6. září 2014 se konal závod Krajková - Kv ětná , kterého se zúčastnilo 2733 holoubat od 96 
chovatelů. Díky mlze se čekalo se startem až do 9:00, kdy bylo při oblačnu a 16°C odstartováno. 
Závod to byl velmi obtížný s velkými ztrátami pohybujícími se od 30 do 50%. První tři ceny získal 
přítel Lubomír Zeman z Chrasti (OS CHPH Pardubice), kdy jeho tři holoubata 14-063-1692, 14-
063-1678 a 14-063-1677 dosáhla rychlosti 1191 m/min na vzdálenosti 246,81 km.  

A na úplný závěr sezóny byl plánován závod holoubat Cheb , který se po domluvě většiny 
chovatelů a dané předpovědi počasí posunul až na úterý 16. září 2014. Na startu nás však pro 
letošek čekali opět obvyklé mlhy. Se startem jsme tedy počkali na 10:00, kdy bylo za polojasna, 
17°C a JV větru odstartováno 884 holoubat od 56 chovatelů. Průběh závodu odpovídal JV 
proudění, které závodící holoubata provázelo po celou trasu závodu. Závod zcela ovládlo osm 
holoubat FILIPI Teamu, 1. mistrů holoubat OS CHPH Pardubice 2014, která vzdálenost 270,26 km 
zvládla rychlostí 1095 m/min. První tři holoubata 14-072-346, 14-060-1126 a 14-072-935 se 
vtěsnala do půl vteřiny!  

Máme za sebou první pilotní ročník společného soutěžení na krátkých a středních tratích ve 
Východních Čechách ve formě spojení OS CHPH Pardubice a Východočeská. Nezbývá než si 
přát, aby tato snaha byla chovateli hodnocena v pokud možno pozitivním smyslu a posloužila jako 
odrazový můstek pro organizaci dalšího ročníku, třeba již při zapojení dalších subjektů z regionu 
Východních Čech. Vždyť v organizaci společných závodů, při splnění základních sportovních a 
ekonomických parametrů, lze spatřovat cestu dál v našem chovatelském vyžití. 

 
 
Letu Zdar  
Tomáš Bouška a Jan Filipi 
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Jiří Kroupa – 1. Mistr OS CHPH České Bud ějovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři, jak jsem Vám slíbil v minulé reportáži o belgických chovatelích, tak Vám 
přináším další aktuální reportáž, tentokráte však „pouze“ z Čech a to z důvodu, že jsem byl 
pověřen sepsat hlavní reportáž do tohoto IZ o předním chovateli Českého sdružení. Má volba 
padla na dlouhodobě úspěšného chovatele a letošního mistra OS CHPH Jiřího Kroupu, o němž 
bylo sepsáno již několik reportáží v některých starších vydáních časopisu LZ, a proto Vám jej 
nebudu dlouze představovat a rozepisovat se o něm. Snad jen pár vět na úvod. Chovem 
poštovních holubů se zabývá více jak 25 let, bydlí v malé vesničce Nová Ves u Jindřichova 
Hradce, která je obklopena lesním komplexem Česká Kanada, kde to holubi nemají jednoduché. 
Jak již naznačuje nadpis reportáže, Jirka závodí v OS CHPH České Budějovice. První osazenstvo 
jeho holubníku pocházelo tak, jak bývá zvykem od chovatelů z místní ZO CHPH Jindřichův 
Hradec. Postupem času se holubník začal posilovat i o holuby od jiných chovatelů, kde je hlavním 
pilířem a dodnes v pozadí většiny úspěšných holubů patrná krev holubů Krijn van den Berg od 
Michala Czutkaye z Nových Zámků. Na přelomu let 2011/12 také importoval 8 kusů holubů rasy 
Gaby Vandenabeele od chovatele Mathiase Spenglera z německého Renchenu. 

Ve zkratce jsem Tě čtenářům představil a nyní přejdeme k několika samotným a aktuálním 
otázkám:  

Jirko, dovol mi abych Ti ješt ě jednou touto cestou pogratuloval k zisku titulu 1.  
Mistra OS CHPH České Bud ějovice! Tvoji holubi zvládli sezónu výborn ě s úsp ěšností nad 
45%. Můžeš nám tedy sezónu 2014 popsat ze svého pohledu?   

Děkuji Ti za gratulaci, Honzo, velice si toho vážím. Závodní sezóna 2014 z mého pohledu 
byla pro mne opravdu velice úspěšná. Zatím asi ta nejlepší a po šesti letech jsem se stal opět 
mistrem OS. V úvodu chci říct, že pro mě letošní závodní sezóna začala již při hlášení počtů 
holubů na jednotlivé závody před samotnou sezónou. Letos jsem šel tzv. do plných, jak na KT, ST, 
ale hlavně na DT jsem si nahlásil a nasazoval velké počty holubů. Například 25 ks na tratě 800 km 
dlouhé. Měl jsem jediný cíl, důkladně prověřit a proselektovat celý závodní tým a to se mi, myslím, 
podařilo. Za celou sezónu jsem nasadil cca 950 holubů, z toho 125 na DT, což je v průměru 21 
holubů na závod od 600 do 900 km, to si myslím, že je cesta, jak najít holuby na dlouhé tratě. 
Jedině tak, když je na dlouhou trať nasadíme. Bylo mnoho závodů, kdy mi holubi svými výkony 
dělali velikou radost, dlouho trvající forma a hromadné dolety i z dlouhých tratí byly odměnou za 
moji celoroční práci. Dobře postavený závodní plán, který navazoval na předchozí rok a tudíž dal 
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šanci holubům pokračovat v dobře rozjeté loňské sezóně i stoprocentně odvedená práce našeho 
výcvikáře a zároveň startéra Jaroslava Gregora byla na výbornou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadní strana holubníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vdovy během závodní sezóny v budnících 
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Jak u Tebe probíhá p říprava na sezónu a na vlastní závody?   

Jak jistě víš, závodím totálním vdovstvím a osobně si myslím, že jen blázen v dnešní době 
dělá klasiku a krmí někde stejně kvalitní vdovy, které ovšem nemůže použít pro závody. Samotná 
příprava na závodní sezónu začíná preventivní léčbou, nebo-li potlačením tricho, dále kokcidie, 
salmonelóza, coli baktérie, paraziti a na závěr očkování. S prevencí začínám někdy okolo 20. 
prosince a letos jsem se vrátil k osvědčeným lékům od fy PharmaGal Nitra. Před závodní sezónou 
pářím všechny holuby a zásadně nechám odchovat od všech párů po dvou holoubatech, myslím 
si, že pokud holub není schopen vychovat bez problémů dvě holoubata, pak není schopen ani 
plnohodnotně odletět závodní sezónu, a navíc je velice dobré, aby roční holubi odchovali ve svém 
novém budníku. Pářím tak, abych na první závod letěl již s vdovci. Co se týče péření holubů v 
sezóně, tak nevidím souvislost s odchovem před sezónou, spíše je to typem holubů a četností 
nasazování, čím častěji je holub nasazován, tím déle drží peří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní příprava na závody byla v letošním roce postavena na přírodních produktech. 
S použitím v co nejmenší míře různých zázračných preparátů za zázračné ceny. Oprostil jsem se 
od představ, že když tzv. něco nenaliji, tak neletím. Používané preparáty v letošní sezóně: 
Kolumbirep, Kolumbilift, Aerosol, kyselina mravenčí, kravské mlezivo, sunar č. 1, med, probiomix, 
bylinný čaj, plastin, lecitinový olej, roboran D. V praxi to vypadalo asi následovně: po doletu čistá 
voda, večer čaj na dýchací cesty s aerosolem - (výtažek éterických olejů), krmení po doletu lehké s 
kukuřicí + Kolumbirep a probiotika, pondělí čistá voda a lehké krmení z 50% ječmenem, úterý voda 
aerosol, krmení lehké s ječmenem, středa voda čaj top forma na zrychlení krevního oběhu, ráno 
lehké krmení, večer již závodní směs plus columbilif a probiotika, čtvrtek voda čistá, ráno na 
závodní směs columbilif a kravské mlezivo, večer to samé, v pátek čistá voda, na energetické 
krmení med, dále posypat sunarem č.1, v sobotu v den nasazení zásadně čistá voda, krmení lehké 
cca 5 g na holuba, v den nasazení se holubi měli možnost vykoupat. Před KT a ST jsem v sobotu 
holuby vyvážel a to i dvakrát, ráno a potom těsně před nasazením, na cca 7 km, dolétli na 
připravené holubice za mřížkou, po cca 10 minutách jsem je pochytal a rovnou nasazoval. Co se 
týče krmné směsi a krmné dávky: závodní směs pro letošní sezónu jsem zvolil od pí. Bezecné a to 
velice kvalitní směs Pavlík 1, 2 a Pavlík Energy a na doplnění také velice dobrou směs 
Vanrobaeys č.26, 418 z E-shopu pro všechny, krmná dávka: celou sezónu jsem krmil průměrně 
20g na holuba ráno i večer, jen se dle délky trati měnila skladba krmení. Do středy se krmná dávka 
na holuba skládala z 50% ječmene. Raději holuby držím z kraje týdne zkrátka a v závěru týdne 
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přidám. Co se týče motivace, zde byla veliká změna oproti předchozím rokům, snažil jsem se 
holuby držet stále v dobré formě, což jsem dociloval různým přeháněním, někdy spali vdovci 
na sedačkách, třeba tři dny, podruhé zase holubice, někdy jsem samce ráno pustil na prolet 
a nechal zalítal na vdovy do budníků, pak rozdělil a před nasazením již neukazoval, zkrátka pořád 
něco nového, pro holuby nevšedního.  

Děkuji Ti za popsání p řípravy Tvých závodník ů, mohl by jsi nám nyní p ředstavit ty 
nejlepší?   

Velice rád! V letošním roce tvořili hlavní závodní tým na KT a ST převážně dvouletí holubi, 
ročákům to letos moc nešlo, snad je to rokem, snad je to tím, že většina ročních holubů byla 
dlouhotraťové krve, ale prostě jim to šlo o poznání hůře, než-li na co jsem byl zvyklý z předchozích 
let. Za zmínku určitě stojí holubi 12-05-291, 12-05-290, 12-05-620, 12-05-632, kde každý z těchto 
borců mají letos 12 i více umístění. Jsou to výhradně kříženci holubů Krijn van den Berg x 
G.Vandenabeele. Mezi opravdové opory ale patří holubi: „FILIP“ 12-05-266, jenž již jako holoubě 
získal 1. cenu, jako roční 10 cen, je vítězem kat. G v OS i ČS CHPH, a v letošním roce umístil 13 
cen a vyhrál olymp. kategorie A, B, D. Jeho otec je orig. Krijn v.d. Berg od M. Cutkaye a matka je 
orig.M. Spengler - G.Vandenabeele. Dalším kanónem je „ŘEZNÍK“ 12-0303-1018, holub veliké 
kvality, jako roční 2x 1.cena a letos pokračoval ve stejném duchu. Celkem 1., 1., 1., 1. , 3., 5., 7. 
cena, bohužel se ale nevrátil z posledního závodu. Byl od mého kamaráda Jiřího Řezníčka z 
Polničky, původem Meulemans x Hájek, poslední z trojice rychlých holubů je holub 12-0400-4406, 
opět velice kvalitní borec, který již jako roční (s třemi holouběcími letkami) letěl do špice, i letos 
nezaváhal a ceny jako 1., 2., 3., 3., 3. mluví za vše, 2. a 3. místo v olymp. kategorii A a D. Z 
dlouhotraťových holubů, nebo přesněji z holubů, kteří létají dlouhé tratě stojí za představení hlavně 
holubice 08-05-108. Její otec „728“ zvaný „DOKTOR“, tedy K. v.d. Berg, matka K. v.d. Berg x V. 
Kolařík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice „108“ se stala v roce 2013 nejvýkonnější v OS a v roce letošním je první v olymp. 
kategorii E a druhá v olymp. kategorii C. Dále pak holubice 10-06-524 a 11-06-9, v obou případech 
jde o zastoupení krve K. v.d. Berg. „524“ letěla špičkově, mimo jiné 1. cenu ze ZZ Oostende, 
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holubice 11-06-9 se stala vítězkou kat. výkon. Obě jsou vychované u J. Bumby ze Šalmanovic. V 
poslední řadě bych zmínil holubičku 12-05-283, která obsadila 2. místo v kat. výkon. Její otec je 
syn „HÁJKA“ (J. Řezníček), matkou je pak orig. K. v.d. Berg M. Czutkaye. 

Vím, že jsi se jako jediný chovatel z vaší OS CHPH zúčastnil obou ZZ ČS CHPH 
z Aschaffenburgu a Oostende. Jak se ti vyda řily tyto závody?   

Ano, Honzo, letěl jsem jak Aschaffenburg, tak i Oostende, na ZZ Aschaffenburg jsem jediný 
z naší OS nasazoval a to v sousedním OS CHPH Horácko, a to hlavně z důvodu prověření mých 
holubů ve veliké konkurenci. To je to, co mě zajímá, jestli moji holubi dokáží závodit i z velkých 
počtů nasazených holubů. Bez větších úspěchů, ale i ztrát, jsem tento závod odletěl a nelituji. 
Příští rok se určitě zúčastním znovu. ZZ Oostende je již tradiční a máme ho v plánu OS, myslím, 
že poledním startem nebyla nijak snížena úcta a kvalita tohoto závodu a jen kvalitní a kvalitně 
připravení holubi mohli na tomto vrcholu sezóny poměřit své síly, pro mě ZZ Oostende znamenal 
1. cenu v OS, první bodovou sérii a i v celém ČS CHPH jsem se myslím neztratil. Celková příprava 
obou ZZ závodů a hlavně informovanost chovatelů v podobě on-line výsledků byla na minimálně 
evropské úrovni, která posunuje tyto závody zase o veliký kus dopředu. Takovéto velké závody 
jsou naší budoucností, i když si to někteří chovatelé stále nechtějí připustit.  

Právě probíhá sezóna letos odchovaných nad ějí, tak nám prosím uve ď, jak je 
připravuješ a jaké na n ě kladeš nároky?   

Sezóna mladých nadějí, tudíž holoubat, je již v plném proudu. Osobně velice rád závodím 
s holoubaty, mezi námi, nedokážu si představit, že bych nenasadil na některý závod v sezóně, ať 
už starých nebo holoubat. Prožívám to od začátku až do konce, i když letos to bylo vyčerpávající. 
Co se týče nároků na holoubata, mám rád, když letí celý závodní plán OS, ale jsou i jedinci, které 
zastavím, většinou samce, ale minimálně 5x musejí do společného auta, i když třeba jen na dva 
tréninky a tři závody. Alfou a omegou úspěchu v závodech holoubat je jejich zdravotní stav, všude 
přítomné diskuze o nepřiměřených ztrátách, spojené se špatným vypuštěním, špatným 
vypouštěcím místem a bůh ví ještě s čím, jen né s chybou chovatele jsou na denním tématu. 
Zapomíná se však na základní věci, jako jsou dostačující holubník, myslím kapacitně, vzduch, 
prostor, pohoda, slunce, sucho a klid. Prostor je myšlen v počtu sedaček, jak to bývá zvykem, 
holubníček stavěný na 40 kusů a po určité době doplněn dalšími 40 sedačkami není správnou 
cestou. Dále pak zdravá odchovaná holoubata. Selektovat již před odstavem, při a po odstavu. 
Holoubata, která mají sebemenší problém se zdravím, nejsou léčena, ale průběžně vyřazována, 
bez ohledu na původ a cenu. A také zdrženlivost v používání léčiv je dle mého názoru důležitá. Od 
roku 2007 jsem bojoval s tzv. holouběcí nemocí každý rok, pokaždé poznamenané velkou ztrátou 
holoubat, jak již z tréninků nebo závodů. Holoubata zvracela, měla průjem, hubla, i náhle uhynula. 
Měla plná volata vody a nebo jen nechtěla dobře trénovat. Každý rok to samé, většinou po prvních 
společných trénincích, stačil i opakovaný útok dravce a nebo náhlá změna mikroklimatu holubníku 
vyčištěním. Už si nepamatuji všechny zaručené léky, které jsem použil, ale bylo jich hodně, dá se 
říci, že se stejným účinkem, který nebyl přesvědčující ani v jednom případě. Zlomovým rokem byl 
rok 2012, kde jsem si řekl, že to takto nejde dál a do holubníku 7x 2 metry jsem odstavil na místo 
150 holoubat jen 70 a péče i prevence o holoubata se velice změnila a v letošní sezóně vypadá asi 
následovně: po odstavu byla holoubata naočkována proti pseudomoru, následně odčervena, před 
prvním nácvikem jsem udělal prevenci na tricho a dýchací cesty, jinak žádné jiné léky a to máme 
již za sebou dva nácviky a tři závody, naopak ve velké míře používám přípravky na okyselení vody. 
Prakticky každý den holoubata dostávají na krmení probiotika s acidomidem nebo kyselinou 
mravenčí. Dvakrát týdně čaj pro holoubata s vrbovou kůrou a trichokoksan se sunarem, vše 
zásadně na krmení. Také jsem od začátku odstavu holoubat nevyčistil jejich holubník, holubník je 
ale suchý a trus není cítit, zbytečně holoubata nestresuji, zbytečně a neuváženě nevyvážím. Když 
se mi nezdají, tak je třeba dva dny nechám zavřené, sleduji chuť k jídlu a zda-li mají ráno prázdná 
volata, musejí sami s chutí létat a být prostě v pohodě, jak ve vzduchu, tak i v holubníku. A tak 
ztráty holoubat v posledních létech mám, dá se říct, v mezích. Letos je zatím ze 73 kusů po třech 
závodech na holubníku 59 holoubat. 
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Jarní odstav holoubat 

V podzimních volbách jsi se stal p ředsedou Vaší OS CHPH. Jak se Ti da ří v této 
zodpov ědné funkci a jak to vidíš dále?  

Velice si vážím toho, být předsedou jedné z největší OS CHPH v Čechách, co se týče 
počtu chovatelů, i když v určitých situacích to nebylo a není jednoduché, ale budu se snažit i 
nadále udržet počet našich chovatelů co nejvyšší. Nejde se zavděčit každému chovateli, ale 
musíme hledat kompromis a opírat se o fakta, co pro naší oblast a naše holuby je nejlepší. 
Do budoucna je nezbytné kooperovat se sousedícími OS, a to nejen na DT, ale i na KT a ST, to je 
cesta, jak do nekonečna nezdražovat náš ušlechtilý koníček a také jak docílit většího počtu 
nasazených holubů. Nebát se konkurence a prostě kooperovat, dělat to, co na Moravě je běžné a 
cené. Důkazem toho, že to jde, byla letošní kooperace na dlouhých tratích se sousedícími OS 
CHPH Horácko, Tábor a Prácheň. Konec letošní závodní sezóny se blíží a zároveň nastává čas 
schůzí, výstav, holubářských setkání a konferencí, a proto prosím chovatele o zamyšlení se nad 
budoucností holubářství jako takového, nad závodními plány, kooperacemi a vším, co s tím 
souvisí. Děkuji rodině za trpělivost a pomoc v závodní sezóně. Děkuji členům výboru OS CHPH 
Jiřímu Novotnému, Michalovi Roháčovi, Jiřímu Lískovcovi a hlavně výcvikáři Jaroslavu Gregorovi 
za obětavou práci, kterou jen málokdo ocení. Také děkuji kamarádovi Jirkovi Řezníčkovi za rady, 
věčné diskuse, výměny názorů a zkušeností, bez kterých by to holubaření bylo o poznání těžší.  

Jirko, já Ti d ěkuji za rozsáhlé odpov ědi, se kterými se nedá nesouhlasit a jsem rád, 
že má volba padla zrovna na Tebe. Do další nejen „h olubá řské“ práce Ti p řeji hodn ě štěstí. 
Na závěr reportáže mi ješt ě dovol shrnout Tvé úsp ěchy v OS v roce 2014:  

1. mistr OS CHPH     1. místo M ro čních 
1. místo Pásmo východ OS    1. místo M holubic 
2. místo MKT      1. místo CMA 
1. místo MST      1. místo CMB 
1. místo MDT      1. místo CMG 
 
1., 2., 3. místo olymp. kategorie A   1. a 3. místo  olymp. kategorie D 
1. místo olymp. kategorie B   1. místo olymp. kateg orie E 
2. místo olymp. kategorie C   1. a 3. místo olymp. kategorie G 
 
 

Autor reportáže: Jan Filipi 

 
 



- 26 - 

Dopingové kontroly v rámci ČMS v roce 2014 
 
 

V letošním roce již potřetí probíhaly dopingové kontroly v rámci ČMS CHPH se zaměřením 
zejména na špičkové chovatele našeho svazu. Důraz na kontrolu a likvidaci dopingových praktik 
se neustále zvyšuje. Provedení dopingových kontrol je od letošní sezony také podmínkou účasti na 
Olympiádách poštovních holubů. Přetrvávají ale bohužel problémy a nedostatky, související 
zejména se sjednocením dopingových nařízení jednotlivých členů FCI, přítomností pouze jediné 
akreditované laboratoře a kontrolou pouze jedné zakázané látky z našeho nařízení. Proto i v 
letošním roce sáhlo Prezidium ČMS pouze k namátkové dopingové kontrole, tentokráte u dvou 
chovatelů. 

V letošním roce byli k podstoupení dopingové kontroly vybráni členové MSS CHPH Marek 
Skrbek z OS Beskyd a Aleš Truhlář z OS Zlín. Jako kontrolovaný závodní víkend byl určen víkend 
26.-27.7., kdy byl na programu Zemský závod Oostende-Knokke a OS Beskyd pořádala závody 
Bamberg a Karlovy Vary. V OS Zlín se souběžně s Oostende konal závod Rottendorf. 

U obou chovatelů byla provedena kontrola den po doletu holubů, tedy v pondělí 28.7. a 
probíhala v souladu s Nařízením o provádění dopingových kontrol. Kontrolováni byli všichni přilétlí 
holubi ze ZZ Oostende a první čtyři dolétlí holubi z každého z ostatních závodů. Do kontroly byl 
taktéž u obou chovatelů zařazen i směsný vzorek trusu ostatních holubů přítomných na holubníku. 
Stejně jako v předešlých letech i letos přistoupili oba kontrolovaní chovatelé ke kontrole velmi 
vstřícně a s kontrolory náležitě spolupracovali. Proto jsem velmi rád, že mohu opět napsat, že v 
odebraných vzorcích nebyly zjištěny zakázané látky a laboratorní výsledky byly u obou chovatelů 
NEGATIVNÍ. 

V roce 2015 by již mělo být Nařízení o provádění dopingových kontrol sjednoceno FCI. 
Mělo by dojít k úpravě a aktualizaci seznamu zakázaných látek. Měly by být také vybrány 
referenční laboratoře, které budou schopny diagnostikovat přítomnost všech zakázaných látek.  

Všechny tyto body budou projednány na Veterinárním kongresu FCI v říjnu tohoto roku a 
definitivně by měly být schváleny na kongresu FCI při Olympiádě v Budapešti. Prezidium ČMS 
bude proto počínaje rokem 2015 pořádat nábor a školení nových kontrolorů, aby mohly být 
kontroly prováděny ve větším množství než tomu bylo doposud. 

 
Informace z Veterinární komise FCI o problematice " holoub ěcí nemoci" 
 

Jelikož dochází v posledních dvou letech k výraznému nárůstu výskytu tzv."holouběcí 
nemoci", snaží se Veterinární a vědecká komise při FCI, s podporou zejména Německého svazu 
poštovních holubů, určit příčiny tohoto stavu a být nápomocna při vývoji a hledání vhodných vakcín 
a antimikrobiálních látek, které by zamezily šíření a omezily výskyt tohoto onemocnění. 

Z tohoto důvodu byl vytvořen tým odborníků, zejména oboru veterinární medicíny, který se 
bude touto problematikou zabývat. Jednotlivé členské svazy byly komisí požádány, aby byly 
tomuto projektu nápomocny a zaslaly zpět obdržené dotazníky, které se týkají nejen výskytu, 
průběhu a způsobu léčby při vypuknutí onemocnění, ale i kompletních vakcinačních schémat pro 
mladé holuby a např. i stáří holoubat, ve kterém jsou holoubata poprvé společně trénována a 
nasazována na závody. ČMSCHPH bude komisi nápomocen a požadované informace zašle.  

Výsledkem by měl být ucelený, komplexní obraz popisující toto onemocnění, který by měl 
přispět k co nejrychlejšímu a nejúčinnějšímu vyřešení současného stavu. 

 
 
 
MVDr. Martin Polášek 
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Nová publikace o historii poštovních holubů 
Poštovní holubi československé armády 1918-1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatury o poštovním holubářství je u nás málo, jako pověstného šafránu. Ani po změně 
režimu v roce 1989 nebylo publikováno mnoho knih a publikací. Světlou výjimkou bylo vydání 
drobného dílka z pera Ing. Petra Kose v edici Bílá místa historie. Brožovaná publikace velikosti A5 
se nazývá Poštovní holubi československé armády 1918 – 1938.  Kniha má podtitulek Neznámé 
kapitoly vojenství a techniky. Na 38 stranách nacházíme kromě textu, dobové fotografie a 
technické nákresy. Asi nejzajímavější snímek překopírovaný z tehdejšího tisku znázorňuje 
prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše na návštěvě vojenského cvičiště v Milovicích v květnu 
1936 při prohlídce vojenských holubů v přenosném holubníku. Trochu rozpačitě působí 
doprovodné kresby od Bc. Martina Dekana. Z hlediska odbornosti posouvají otištěné obrázky, jinak 
celkem zdařilé dílo po stránce textu, do kategorie naivní až amatérské. Vlastní obsah knihy je 
rozčleněný do tří okruhů. První část přináší informace z vojenského předpisu T – II – 6b z roku 
1923, který byl platný až do roku 1938. Ve druhé části jsou citovány dobové vojenské písemnosti 
dokreslující činnost vojenských holubářů. Ve třetí, poslední části knihy, jsou představeny konkrétní 
činnosti převozného holubníku ve druhé polovině 30. let minulého století. Informace jsou čerpané 
z dochovaných zlomků běžné spisové agendy  výcviku a chovu vojenských poštovních holubů 
v tehdy význačném cvičišti v Milovicích. 

Chovatel poštovních holubů Arpád Leli s dubovými soustruženými hnízdními miskami a krmítkem 
pocházejících z vojenských holubníků. 

Celkový dojem z přečtené publikace dokládá citace z pera autora Ing. Petra Kose: „Cílem 
této práce je předložit zhuštěný, nikoliv však podrobně vyčerpávající náhled na problematiku 
vojenských poštovních holubů na základě torzovitých dobových dokumentů z Vojenského 
historického archivu v Praze. Záměrně je volena forma prezentace dokumentů v co nejsyrovější 
podobě, která má sloužit jako zdroj věrohodných informací případným dalším badatelům. Na konci 
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textu jsou uvedené prameny, z kterých autor publikace čerpal. Chybou díla je absence obsahu, 
který pomáhá čtenáři ve snadnější orientaci v knize. Brožovaná kniha byla vydána v listopadu roku 
2013 nákladem 175 kusů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail krmítka a misek používaných ve vojenských holubnících ČSL armády za První republiky. 

Závěrem bychom ještě uvedli několik informací k doprovodným fotografiím. Na snímcích 
jsou zobrazené artefakty z bývalých vojenských holubníků ve vlastnictví plzeňského chovatele 
Arpáda Leliho. Při rušení vojenského holubářství se dostalo mnoho materiálu mezi tehdejší 
chovatele. Některé zbytky se zachovaly až do dnešních dnů. Podobný osud lze najít také u 
proviantu z chovu koní v armádě. Mnoho desetiletí sloužila vojenská sedla a postroje ve 
sportovních oddílech po celé republice.  

Při psaní tohoto článku jsme oslovili starší chovatele, zda existují ještě nějaké vzpomínky  
na vojenské holubářství. Zjistili jsme, že až na výjimku se jedná o informace již minulých generací. 
Jediný kdo prostřednictvím svého otce na vojenské holubářství zajímavě a poutavě vzpomínal, byl 
Ing. Václav Kasal. Jeho otec sloužil u vojenských holubníků a mnoho let působil jako jejich velitel 
v Písku. Z raného dětství si na mobilní holubníky z Rokycan pamatoval ještě nestor poštovního 
holubářství na Plzeňsku Josef Muchna. Jako malý chlapec měl na holubárně některé poštovní 
holuby, které vychoval z darovaných vajíček od tehdejších vojáků sloužících u jednotky 
v Rokycanech. 
 
 
 
 
 
 

Zachovalá miska stará již téměř sto let z dubového dřeva soustružená 
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Přední stěny holubníku Arpáda Leliho pocházejí z vojenského holubníku 
 
 

 
Text a foto 
Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských 
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První Grand Prix závod v ČR 
TALENT QUATRO ŠTERNBERK 2014  

 
 

Začátkem září mi napsal Ing. Daniel Krajčík, že má problémy zajistit Grand Prix závodu ve 
Štemberku. Byl komisí FCI pověřen kontrolou u nás ve Šternberku, ale i v Maďarském Vác. 
Změnami termínů finálových závodů se oba závody měly konat 27.9.2014. Daniel pak navrhl 
komisi, že kontrolu provedu já. E-mailem mi došlo pověření vystavené tajemnicí komise paní 
Marthou van Geel a tak jsem se v pátek 19.9. vypravil na kontrolu nasazování na první Grand Prix 
závod v ČR. 

Nasazování probíhalo zcela dle předpokladu úplně precizně. Ani jsem se nemohl divit, 
vždyť už před dvěma lety jsme jako národní svaz stvrzovali svým vyjádřením, že tato testovací 
stanice splňuje vše potřebné pro zařazení do seriálu závodů Grand Prix. Využil jsem proto čas i 
pro krátké vyzpovídání Ing. Stanislava Matušky, na téma jak to celé vzniklo. 

Stando, kdy t ě to vůbec napadlo? Poprvé jsem o založení testovací stanice uvažoval hned na 
začátku 90.let minulého století, ale tehdy ještě doba pro podobné stanice nedozrála. Uplynula však 
řada let a situace se zásadním způsobem změnila. Rozvinuly se technologie, které umožňují 
elektronický přenos dat vysokými rychlostmi. Z doletů holoubat se tak stala velmi zajímavá 
záležitost, kterou mohou účastníci a fandové sledovat v online režimu, v přímém přenosu. Vrátil 
jsem se tedy ke svým mladistvým myšlenkám a s nynějšími zkušenostmi jsem se rozhodl ideu 
testovací stanice tzv. oprášit. Holoubatům jsem se intenzivně věnoval řadu let na špičkové úrovni, 
sedm roků jsem byl i provozovatelem Ministanice Talent, kde své síly v malém měřila holoubata 
těch nejlepších chovatelů České republiky, Slovenska a Polska. To byla velmi dobrá praktická 
průprava k tomu, abych se mohl stát trenérem svěřených mladých holubů ve velkém.  
 
Šlo všechno snadno, nebo to bylo drama? Od rozhodnutí po otevření stanice vedla dlouhá a 
obtížná cesta. Přestože jsem řadu let disponoval, z mého pohledu, vhodným pozemkem, nemohl 
jsem se do stavby pustit. Bránilo tomu nepříznivé úřední zařazení mého pozemku v územním 
plánu města Šternberka. K prolomení rozhodnutí městské rady došlo v posledních dnech loňského 
roku. Jen co odezněly novoroční svátky a dovolené, pustil jsem se do získávání potřebných 
stavebních povolení. I když jsem měl různé obavy, kupodivu šlo všechno hladce. Pouze času bylo 
málo. Ale 17. března (marec) tohoto roku jsem měl v rukou všechna potřebná razítka a hned 
následující den jsem se pustil do práce. Té bylo skutečně obrovské množství a vlastní stavba 
holubníku představovala její menší část. Původní termín příjmu holoubat jsme sice nestihli, ale 
týdenní zpoždění nebylo zpožděním zásadním. Za pět týdnů od vydání povolení tak mohla být do 
stanice přijata první holoubata. Musely se však ještě vybudovat cesty a vyvrtat studna. Mezitím 
však již holoubata trénovala kolem holubníku. Ale vše nakonec klaplo a těžkosti skončily. 
 
Vypadá to jako skoro hotové, te ď už budeš jen dola ďovat? To ani ne, v příštím roce budeme 
stavět II.etapu stanice, čímž se celková kapacita zvýší na 1000 holoubat, k tomu máme v úmyslu 
vybudovat altán, ve kterém již budeme moci připravit návštěvníkům i mimo závodní termíny 
základní občerstvení. Na pořadu dne jsou samozřejmě úpravy pozemku, vysetí trávníkových ploch, 
výsadba stromků a celkové zkulturnění prostoru. 
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Celkem 295 finalistů před košováním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ještě poslední koš a je nasazeno 
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Proč jsi usiloval o za řazení do seriálu FCI Grand Prix?  S rychlým rozvíjením se technologií 
charakterizovaným elektronickými systémy konstatováním, internetem, Wi-Fi, notebooky, laptopy, 
tablety a mobilními telefony nové generace se stejně rychle vytvářela skupina evropských 
chovatelů, kteří se začali zúčastňovat závodů v testovacích stanicích. Tento trend zachytila i 
celosvětová organizace  Federation Colombophile Internationale a před čtyřmi lety poprvé vypsala 
soutěž o mezinárodního mistra. Koeficienty do této mezinárodní soutěže však mohou účastníci 
získávat jen ze stanic, které získaly od FCI licenci. Za licenci se však musejí odvádět do centrály 
FCI jisté poplatky. Organizace pak vysílá do jednotlivých licenčních stanic své delegáty, kteří 
dohlížejí na serióznost konání finálových závodů. Princip soutěže spočívá v zisku koeficientů 
maximálně prvních dvou dolétlých holoubat daného chovatele z finálového závodu dané licenční 
stanice. Chovatel, který získá nejvíce umístění a koeficientů, ten se stává „globálním mistrem“. 
Z toho vyplývá, že šanci na přední umístění v soutěži má takový chovatel, který svými holoubaty 
obsadí co nejvíce licenčních stanic. Tudíž bude mít zájem i o naši stanici Talent Quatro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odjez směr Chorvatsko 
 
Co říkáš na náro čnost závod ů nad 500 km a pro č máš závody z jihu?  V diskusích na téma 
testovacích stanic je slyšet jeden hlas a tím je pořádání finálového závodu ze vzdálenosti 
překračující 500 kilometrů. Vzhledem ke geografické poloze města Šternberk a vzhledem k dalším 
záměrům jsem se rozhodl směrovat všechny tréninkové a závodní tratě směrem na jih. Jde o směr 
v minulosti vyzkoušený, navíc s vynikající dopravní dostupností. Letošní ročník prověřil holoubata 
ve stanici Talent Quatro kromě dvou kratších letů tratěmi 305 km, 365 km a 510 km. Na 
mezinárodní scéně je však k vidění i jiný možný trend. Tím je konání čtyř krátkých závodů 
maximálně do 200 km a poté finálový závod kolem 400 km. Rozdělí se výhry, snědí se klobásy, 
podebatuje se s kamarády a program je u konce. My však chceme navíc dodaná holoubata i 
kvalitativn ě otestovat a k tomu mohou posloužit jen delší závod y přes 300 km v četně 500 
km finále.  
 
Jak tedy hodnotíš první ro čník?  Z našeho pohledu se letošní seriál stanice Talent Quatro 
vydařil. Kromě nepodařeného tréninku z Blučiny další lety nevykazovaly žádné katastrofy. Právě 
nepodařená Blučina dala vzniknout meteo-komisi ve složení Zdeněk Adamík, Stanislav Škovran, 
Werner Hahn z Rakouska a samozřejmě moje maličkost. Její členové mně vždy zaslali, případně 
zatelefonovali své názory na možný start holubů a musím říci, že od té doby problémy se startem 
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holubů již nebyly. A to přes letošní nepřízeň počasí. Za nezištnou pomoc bych chtěl touto cestou 
členům meteo-komise velmi poděkovat.  
V našem týmu velkou práci odvedl syn Jan, který sestavil výpočetní a obslužný program. Obrovský 
díl práce leží na manželce Bohdaně, která se stará o čistotu a hygienu stanice. Již dnes se hlásí 
do Talentu Quatro zájemci o ročník 2015. To je patrně ta nejlepší forma poděkování za ročník 
letošní.    
 

Pořadí Chovatel Země Holub Čas doletu Rychlost 

1 VYSEKAL David & Vojtech CZ 14-0222-766  13:36:32.25 1585,572 

2 HEILMEIER Josef DE 14-3294-187  13:36:32.61 1585,543 

3 DUDA Premysl Ing. CZ 14-0231-5007  13:36:32.98 1585,512 

4 HAVLIK Antonin CZ 14-074-1013  13:36:33.04 1585,508 

5 BYTCANEK Lubos SK 14-01610-1408  13:36:33.32 1585,485 

6 ROTTOVI Fanda & Wendy CZ 14-0321-1  13:36:33.40 1585,478 

7 LUDVIK Robert SK 14-0609-1507  13:36:33.68 1585,455 

8 MATALIK &  SOKOL Team SK 14-02811-691  13:36:33.97 1585,431 

9 MOTKA Josef CZ 14-0231-5105  13:36:35.13 1585,336 

10 SG MACK - MRAZ Racing Pigeons DE 14-0948-32  13:36:35.98 1585,266 

11 GOTZ Gunter DE 14-5136-342  13:36:37.94 1585,105 

12 LAS Vladimir SK 14-01408-379  13:36:38.06 1585,095 

13 KOPP CH.ST. JOPPI Jiri CZ 14-035-330  13:36:38.49 1585,06 

14 VITEK Jan CZ 14-0166-5011  13:36:38.98 1585,02 

15 KUBACEK Lubomir CZ 14-0234-427  13:36:39.12 1585,008 

16 BLAHOVSKY Milan SK 14-02302-724  13:36:41.15 1584,841 

17 HORNACEK Miroslav SK 14-0208-521  13:36:42.13 1584,761 

18 WARADZIN Andrej SK 14-0204-676  13:36:43.53 1584,646 

19 SYKORA Jaromir CZ 14-0208-177  13:36:46.73 1584,383 

20 EVIN Peter SK 14-02601-2166  13:36:52.96 1583,872 

21 ECHTNER Antonin CZ 14-024-46  13:36:56.09 1583,616 

22 NADENICEK Bohumil CZ 14-045-1541  13:36:59.13 1583,366 

23 GOTZ Gunter DE 14-5136-356  13:38:13.17 1577,321 

24 SKRBEK Zdenek Ing. CZ 14-0223-142  13:45:03.32 1544,653 

25 SPRANG Matthias DE 14-5222-284  13:45:56.79 1540,494 

26 DAVID Petr CZ 14-0334-6054  13:45:59.50 1540,283 

27 GEZA Vincze SK 14-03608-455  13:46:00.58 1540,2 

28 BARIS Karol SK 14-0609-888  13:46:02.19 1540,075 

29 DYNKA Miroslav CZ 14-0193-435  13:46:09.93 1539,475 

30 JOCHMAN Zdenek CZ 14-0178-4940  13:46:17.31 1538,903 
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Dolet vítězů 
 

No a mě na závěr nezbývá než konstatovat, že nejen košování holubů na finálová závod, 
ale i dolet holubů z chorvatského Vrpolje byl skvěle připraven. Sledování on-line doletů muselo 
uspokojit všechny přítomné i ostatní doma u počítačů. Všechny další podmínky FCI byly perfektně 
splněny a tak mi nezbývá než držet palce pro příští ročníky. 
 
 

 
 
 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
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TS Podlesí - dvojnásobné vít ězství 
 
 

Před více lety, ještě z původního bydliště Město Albrechtice za Krnovem, jsem jezdíval do 
Trzebiny u Prudniku do testovací stanice pana Nowaka. To bylo mé první seznámení 
s“ testovačkou“. Samozřejmě jsem nemohl chybět u prvního auta jako ceny za vítězství u paní 
Bezecné v Horních Bludovicích. Se zájmem jsem sledoval další stanice, kterých je u nás a na 
Slovensku dost. Letos mne zaujal výsledek v TS Podlesí. Double victory, dvojnásobné vítězství 
pana Vlastimila Petrláka mne potěšilo a začal jsem se blíže zajímat. Pan Petrlák mne na CV 
v Brně 2014 seznámil s panem Bizoněm, dali jsme řeč a nahlédl jsem do dění okolo TS Podlesí. 
Pro velkou vzdálenost od Ostravy jsem se nakonec nezúčastnil tohoto dění. Ale pan Medal a pan 
Petrlák, oba z účastníků mě říkali o doletu, o atmosféře a vůbec o době strávené v Podlesí. Byli 
velmi spokojeni, nakonec  přečtěte si povídání od manželů Petrlákových: 

Letošní ročník v testovací stanici v Podlesí u pana Bizoně nebyl zdaleka první. Testovací 
stanici má doma na zahradě už osm let. Nachází se nedaleko města Česká Lípa v prostředí 
krásných zalesněných kopců. Majitel je  holubář tělem i duší a svým i svěřeným holubům se věnuje 
s láskou a jak jen mu síly a čas dovolí. Má obrovskou oporu ve své manželce, která mu vydatně 
pomáhá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina vítězných holoubat 

Před osmi lety jsme se jednou jen tak probírali stránkami časopisu Letu zdar a objevili jsme  
právě tuhle testovačku. Rozhodli jsme se, že to zkusíme. Na finále prvního ročníku jsme nemohli 
přijet, ale od té doby se účastníme každý rok. Ta atmosféra je jedinečná a neopakovatelná. Není 
se tedy čemu divit, že jsme se i na letošní  8. ročník memoriálu Jirky Dubského vypravili zase. 
Vždycky se tu cítíme jako doma a i za tu krátkou návštěvu si krásně odpočineme. Domluvili jsem 
se s kamarádem Slávou Trinklem, který vyhrál finálový závod vloni, oba jsme si přivstali, sedli do 
auta a rozjeli se do Podlesí. Dorazili jsme asi kolem jedenácté hodiny a oddechli  si, že jsme přijeli 
ještě před doletem. Majitel testovací stanice vstával už o půl páté, aby stihl všechno připravit. Stále 
byl ještě v jednom kole a přípravy nebraly konce. Pod holubníky je postavená klubovna pro 
návštěvníky a v ní byly připravené stoly a občerstvení. Protože pan Bizoň očekával několik desítek 
chovatelů z Čech, Moravy ze Slovenska i z Německa a nebylo v jeho silách postarat se o všechny 
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osobně, požádal pár svých kamarádů o pomoc. Ti se svého úkolu zhostili fantasticky a my ostatní 
jsme mohli jen holubařit. 

Holubi startovali v 8.00 hodin v německém Braunschweigu a měli před sebou trať dlouhou 
320 kilometrů. Kolem půl dvanácté začala nervozita stoupat a my všichni jsme se přesunuli na 
dvůr a začali se dívat na oblohu. Ve tři čtvrtě na dvanáct jsme se konečně dočkali. Nad 
holubníkem se objevila skupina 16 holubů a k našemu obrovskému překvapení a radosti přes 
konstatovací zařízení prošli jako první naši dva svěřenci. První byla holubice CZ 14-060-214 a ve 
stejném čase holubice CZ 14-060-225. Třešničkou na dortu bylo ještě 13. místo další naší 
holubičky. Radost byla obrovská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po doletu se holubí diskuse rozjela naplno. Ani jsme si nevšimli, že odpoledne tak strašně 
rychle uteklo. Pan Bizoň si mohl konečně oddechnout, že se finálový den tak krásně vydařil. 
Nádherné počasí, výborná společnost lidí se stejným koníčkem a příjemné prostředí.  Málokdy se 
takhle příjemný den povede. Bohužel najednou přišel čas se rozloučit. Hosté se pomalu začali 
rozjíždět domů. Je skvělé, že to pan Bizoň i přes nezdar v prvním ročníku nevzdal a pokračoval. 
Získal cenné zkušenosti, které využil v dalších ročnících. Rádi bychom mu popřáli do dalších let a 
další práce mnoho úspěchů a mnoho dalších takových finálových dnů, jako jsme měli možnost 
zažít nejen my, ale všichni účastníci.  

Spočítal jsem si poměr mezi  počtem nasazovaných na závody před prvním nasazením a 
na poslední nasazení. Vybral jsem si 6 stanic a vypočítal procenta. Vyšlo mi, že 63 % má Talent, 
Podlesí má 60% a další % jsou 55, 51, 49, 47. Bez ohledu na absolutní čísla. A vítězství je prostě 
vítězství. A dvojnásobné vítězství? To stojí za oslavu. I když, jak trefně ale bez závisti řekl pan 
Medal „…ti první dva měli největší hlad…..“ A kdo uvidí video z doletu asi panu Medalovi dá 
zapravdu, tak se do vletu cpali, že to vyvolalo i spontánní reakce od přihlížejících. Nejen já, ale i 
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ostatní se těší jaká holoubata dostane pan Petrlák od sponzora pana Všetečky. A odchovy, poletí 
z nich  v roce 2015 v TS Podlesí? Přeji to rodině Petrlákových. 

 
Vítěz pan Vlastimil Petrlák přebírá ocenění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci finálového doletu v TS Podlesí 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Albrecht 
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SOUTĚŽ 
pro mladé chovatele 
poštovních holubů 

Ahoj,  
jsi chovatelem poštovních holub ů a je ti do 18 let?  

Ano! Tak využij šance vyhrát v další sout ěži ČMS CHPH! 

V čem sout ěž spočívá? Je to jednoduché! 

Stačí správně odpovědět na následující 3 otázky. 

Otázka č. 1: Za jak dlouho se líhnou holoubata od snesení vajec? 

A) 10 až 11 dní  B) 13 až 14 dní  C) 17 až 18 dní 

Otázka č. 2: Jaká je tělesná teplota holuba v porovnání s člověkem? 

A) stejná  B) nižší  C) vyšší 

Otázka č. 3: Jaký je správný anglický překlad slovního spojení poštovní holub? 

A) Pokémon  B) die Brieftaube  C) racing pigeon 

Správné odpov ědi posílej na e-mail: mladezcmschph@email.cz  

Nejpozději do 1. prosince 2014!  
Ze všech došlých správných odpovědí budou v sobotu 13. prosince 2014 na CV v Lysé 

nad Labem vylosováni tři výherci, kteří budou zvěřejněni na webu 
www.postovniholub.cz . 

 
Výhercům budou předány věcné výhry od sponzorů soutěže.  

Letu Zdar 
 
Jan Filipi 
pověřený zástupce prezídia ČMS CHPH pro práci s mládeží 
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Blahop řání 
 
 

90 let organizovaného poštovního holubá řství na Opavsku 
 
Letos v srpnu je to 90 let, kdy byl přijat za člena svazu v Praze spolek 
„OPAVAK“ v Opavě, který založili naši přátelé v roce 1924. Přiděleno měli číslo 
0-2. 
Tento spolek měl 12 členů a jeho prvním předsedou byl pan Ing. Evžen Selinger 
z Opavy, Bedřicha Smetany 30. 
 
 
S úctou vzpomínají chovatelé poštovních holubů na Opavsku. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdraví a pohodu, dobré dolety k 70. narozeninám panu  
 

Mgr. Ji římu Albrechtovi 
 
nyní z Krásného Pole, přeje manželka, dcera, syn ,vnuci a vnučka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dne 4.října 2014 oslaví 70. narozeniny  dlouholetý chovatel poštovních 
holubů  
 

Jiří Benda 
 
ze Štěnovického Borku. Kolegové z OS Český západ mu přejí pevné 
zdraví, radost ze života a mnoho dalších sportovních úspěchů v jeho 
oblíbené kategorii dlouhých tratí. Dále mu přejí, aby se mu dařilo 
zahrádkáření a to především pěstování sladkých třešní. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dne 4. května 2014 oslavil své 70té narozeniny  úspěšný chovatel a dlouholetý funkcionář OS 
Uherské Hradiště a Moravskoslezského sdružení 
 

 
RSDr. Zdeněk Uherek 

 
Vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho radosti a 
chovatelských úspěchů mu přeje  
 
výbor a členové OS Uherské Hradiště. 
 
Další špičkové úspěchy v podobě mistrovských titulů v 
OS, které by se už brzy mohly zaokrouhlit na 10 a také 
další vynikající závodníky a olympijské reprezentanty. 
Mimo to hodně zdraví a radosti s nadějnými vnoučaty. 
 
To vše mu přejí kolegové z řídícího výboru MSS. 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dne 25.11. 2014 oslaví 75 let dlouholetý,úspěšný 
chovatel a kamarád pan  
 

Zdeněk Mračno. 
 
Do dalších let mu přejí hodně zdraví ,štěstí a chovatelských 
úspěchů kamarádi ZO Kutná Hora  
 
Foto s vítězem závodu Aschaffenburg, holub 11-066-1116 
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Dne 23.4.2014 oslavil sedmdesáté narozeniny dlouholetý 
chovatel poštovních holubů  

Jaroslav Jíra 

ze Studené. Hodně zdraví a sportovních úspěchů do příštích 
let přejí kamarádi ze ZO Telč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dne 18.6.2014 oslavil kulaté jubileum 60 let známý chovatel 
poštovních holubů a dlouholetý funkcionář OS a MSS, pan 
 

Cyril Drápal 
 
Skvělé sportovní úspěchy a hodně zdraví mu do dalších let přejí 
členové OS vysočina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

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