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Celostátní výstava  
Lysá nad Labem 12. - 13.12.2014 

 
Po 4. Evropské výstavě poštovních holubů v Brně se hlavní výstavní dění přeneslo do 

Čech, kde jsme vsadili na již osvědčené místo a to na město Lysá nad Labem, které je 
v posledních letech již zažitým místem konání celostátních výstav poštovních holubů a je známé 
široké chovatelské veřejnosti. Především tedy výstaviště Lysá nad Labem, které leží v těsné 
blízkosti vlakového nádraží v Lysé nad Labem. V době nedávné zde byla vybudovala nová 
multifunkční výstavní hala C s vlastním vstupem, restaurací a zasedacími místnostmi o rozloze 
4.000 m2, ve které se celostátní výstava konala. Pozitivním faktorem pro návštěvníky výstaviště v 
Lysé nad Labem by měla být blízkost Lysé nad Labem od Prahy, velmi dobré vlakové spojení a 
také příznivá dostupnost automobilem po dálnici D 11. Bohužel se ke konci roku 2014 v prostorách 
výstaviště v Lysé nad Labem ve dnech 12. a 13. prosince sešlo pouze něco málo přes 850 
příznivců chovu poštovních holubů a to i přes přívětivé počasí a souběžně probíhající jubilejní 20. 
ročník Polabských vánočních trhů, kde své útočiště mohly najít přítelkyně a manželky chovatelů, 
které společně s dětmi měly vstupné na celostátní výstavu zdarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samotné výstavy se zúčastnilo celkem 35 oblastních sdružení, které soutěžily s 10 
člennými kolekcemi holubů. Posuzováním standardních holubů byli pověřeni Ing. Václav Kasal, 
Vladislav Novák, Luboš Veselý, Stanislav Sadil, Jan Jonáš, Miroslav Uherek, Daniel Hrbáč, 
Břetislav Vaňhara, Jaroslav Kadlček a Karel Šulák pod vedením vedoucího posuzování JUDr. 
Pavla Opatrného. Mimo oficiální kolekce jednotlivých oblastních sdružení byly vystaveny kolekce 
holubů nejúspěšnějších chovatelů, mistrů Generálního mistrovství ČR, Generálního mistrovství 
Českého sdružení a Generálního mistrovství Moravskoslezského sdružení. Také kolekce tří 
nejúspěšnějších mladých chovatelů do 25 let byly zpestřením. Mimo výkonných holubů a již 
zaběhlé kategorie starých standardních holubů byla také vystavena nesoutěžní kolekce nové 
kategorie standardních holoubat, která ale byla letos poprvé kategorií olympijskou. Celkem bylo 
vystaveno více než 500 holubů. Výstavní ploše vévodila kolekce těch nejlepších holubů ČMS 
CHPH, která nás reprezentovala na 34. Olympiádě FCI v Budapešti.  

Návštěvníci výstavy jistě ocenili dostatečně velké prostory v nové hale, kde byl zástěnou 
oddělen prostor s občerstvením a prostor s vystavenými holuby, kde bylo dostatek prostoru na 
prohlídku holubů, ale i dostatek místa pro velké množství stánků prodejců chovatelských potřeb a 
holubů. Rovněž prostory k občerstvení a posezení s přáteli jsou v nové hale v Lysé nad Labem 
ideální. S obsluhou to však bohužel bylo horší, ale chovatelé si s tím nelámali hlavu a nenechali si 
zkazit dobrou náladu.  
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           posuzovatel Vladislav Novák    posuzovatel Miroslav Uherek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální mistři České republiky tým Michal a Martin Poláškovi 
Zprava další „na bedně“ Lubomír Kubáček a Mojmír Mácha za tým Olympia Mácha 

Závěrem lze říci, že výstava přinesla ukázku TOP holubů s přehledem jejich vynikajících 
výsledků v jednotlivých kategoriích a to jak sportovních, tak i standardních. Společenská stránka 
celostátní výstavy měla odpovídající úroveň. Jistě se ne všechno povedlo na 100%, ale nový 
výstavní výbor získal mnoho zkušeností a poučil se, jak zvládnout lépe další celostátní výstavu. 
Nezbývá nám tedy než se těšit na další setkání. Výstavnímu výboru další celostátní výstavy 
přejeme partu lidí ochotných obětovat část svého volného času ve prospěch společenského a 
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chovatelského vyžití naší členské základny, což pochopitelně nejde bez vydatné pomoci členů 
jednotlivých OS z okolí, kde se celostátní výstava pořádá.  

Standard holubi 

  chovatel OS Km holub body 

1 VAŇHARA Břetislav Opava 2734,99  09-0226-1480 92,58 

2 FLORIÁN Karel Brno 3242,39  09-0400-2833 92,17 

3 DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 5075,37  09-0162-324 92,17 

4 Ing. JELÍNEK Miloslav Louny 2542,47  12-050-619 91,83 

5 NĚMEC Jaroslav Podoubraví 3569,26  09-066-1307 91,83 

6 DVOŘÁK Vítězslav Brno 3125,78  08-0180-1558 91,83 

7 KULÍK Přemysl Praha 3852,54  09-093-1708 91,67 

8 ŠAFRANKO Jiří Východočeské 5682,51  11-0137-30 91,67 

9 NOVÁK Vladislav Český západ 2640,84  11-078-252 91,67 

10 DVOŘÁK Vítězslav Brno 3457,51  10-0180-433 91,58 

11 Bří. UHERKOVI Uherské Hradiště 4071,16  12-0254-1442 91,58 

12 BLAHA Milan Uherské Hradiště 4435,02  09-0254-793 91,50 

13 FLORIÁN Karel Brno 3958,39  11-0297-434 91,50 

14 GAJDOŠ Josef Uherské Hradiště 3744,69  09-0244-528 91,50 

15 LAMÁČEK Josef Hodonín 3543,85  12-0169-2584 91,50 

16 KANTOR Bronislav Třinec 2770,04  11-0240-1130 91,50 

17 DUDA Rostislav + Emil Karviná - Ostrava 4283,18  12-0152-680 91,42 

18 FLORIÁN Karel Brno 4243,40  10-0141-609 91,42 

19 SCHWARZ Václav Chomutov 3562,95  10-019-1068 91,42 

20 DVOŘÁK Vítězslav Brno 3480,15  11-0180-1855 91,42 

Celkem bylo hodnoceno 48 holubů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší v kategorii Standard holubi, z leva Břetislav Vaňhara a Miloslav Dobrovolný 
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Standard holubice 

  chovatel OS Km holub body 

1 Ing. VOJTĚŠEK Ladislav Uherské Hradiště 2193,87  11-0251-443 92,25 

2 DVOŘÁK František Hodonín 2691,53  09-0160-127 92,08 

3 NOVOTNÝ Milan Sever 3068,95  08-038-987 91,92 

4 ŠAFRANKO Jiří Východočeské 2394,68  13-0137-389 91,83 

5 DUDA Rostislav + Emil Karviná - Ostrava 4033,37  12-0400-1202 91,75 

6 BUCHAL František Středočeské 3748,28  09-0115-449 91,75 

7 SKRBEK Marek Beskydy 5175,72  11-0198-411 91,75 

8 ILČÍK Václav Hodonín 3582,64  08-0162-210 91,75 

9 Ing. ŠVEC Václav Vysočina 3813,64  12-0302-448 91,67 

10 NOVÁK Vladislav Český západ 4366,51  12-078-50 91,58 

11 DVOŘÁK Stanislav Brno 3016,08  12-0146-531 91,58 

12 KOŇAŘÍK Jan a Miroslav Valašsko 5818,24  09-0191-104 91,50 

13 PŘÍVARA Vladimír Zlín 5003,05  11-0266-3278 91,50 

14 MUSIL Jaroslav Svitavy 4914,26  11-0333-344 91,50 

15 Ing. VOJTĚŠEK Ladislav Uherské Hradiště 4564,91  12-0251-723 91,50 

16 VETECHA J. + J. Náchod 2717,52  08-0136-885 91,50 

17 PYSZKO Karel + Radek Třinec 2620,11  08-0310-486 91,50 

18 PTÁČEK Miroslav Podoubraví 2569,02  11-066-1539 91,50 

19 Ing. JELÍNEK Miloslav Louny 2439,10  12-050-639 91,50 

20 DVOŘÁK Stanislav Brno 2064,93  10-0141-354 91,50 

Celkem bylo hodnoceno 38 holubic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší v kategorii Standard holubice, z leva Milan Novotný, František Dvořák a Ing. Ladislav Vojtěšek 
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Standard holoubat - holubi 

  chovatel OS Km holub body 

1 JANKŮ Petr Východočeské 477,21  14-0137-16 92,08 

2 JANKŮ Petr Východočeské 540,70  14-0137-99 92,08 

3 LAMÁČEK Josef Hodonín 609,49  14-0166-4019 91,58 

4 KANTOR Bronislav Třinec 761,26  14-0240-417 91,58 

5 DVOŘÁK Jan Horácko 774,39  14-0300-60 91,42 

6 ZVONÍČEK Jiří Valašsko 761,04  14-0248-1006 91,33 

7 GAJAN Ondřej Jižní Morava 814,98  14-0280-5343 91,25 

8 BASTL Josef Český západ 692,08  14-031-31 91,25 

9 NOVÁKOVÁ Veronika Pardubice 675,81  14-0135-48 91,25 

10 ŠINDELÁŘ Josef Tábor 507,13  14-0127-364 91,25 

 

Standard holoubat - holubice 

  chovatel OS Km holub body 

1 JANKŮ Petr Východočeské 477,21  14-0137-47 92,17 

2 JANKŮ Petr Východočeské 477,21  14-0137-33 92,00 

3 VYBÍRAL Pavel Zlín 529,80  14-0269-740 91,92 

4 ČERMÁK Milan Opava 781,71  14-0226-503 91,75 

5 KREJZEK Rostislav Český západ 1058,45  14-044-344 91,67 

6 bři. UHERKOVI Uherské Hradiště 1001,77  14-0254-3704 91,67 

7 MACEK Vladimír Náchod 698,01  14-0132-810 91,67 

8 KANTOR Bronislav Třinec 655,94  14-0240-515 91,67 

9 LAMPA Jindř. a Květoslava Hlučín 834,57  14-0289-714 91,50 

10 SKRBEK Marek Beskydy 725,50  14-0198-659 91,50 

 
Pořadí soutěže oblastních sdružení 

Pořadí OS  Body   Pořadí OS Body 

1 Hodonín 920   18 Český západ 500 

2 Beskydy 900   21-19  Louny 470 

3 Uherské Hradiště 880   21-19  Prácheň 470 

4 Uničov 830   21-19  Sever 470 

5 Zlín 800   23-22  Chomutov 460 

6 Jižní Morava  740   23-22  Lidice 460 

7 Opava 730   24 Tábor 450 

8 Karviná - Ostrava 680   25 Podoubraví 440 

9 Vysočina 660   26 Polabí 390 

10 Hlučín 650   27 Praha 370 

11 Pardubice 620   28 Třinec 360 

12 Svitavy 600   29 Horácko 330 

14-13  České Budějovice 590   30 Středočeské 320 

14-13  Valašsko 590   31 Náchod 290 

15 Haná  580   32 Domažlice 260 

16 Znojmo 570   33 Karlovy Vary 130 

17 Východočeské 520   34 Brno    
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Vítězové 1. ročníku Inter mistrovství, zleva Michal Polášek, František Slováček a Lubomír Kubáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistr ČR krátkých tratí Marek Skrbek, Pavel Novák a tým Michal a Martin Polášek 
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Mistr ČR středních tratí Marek Skrbek, tým Michal a Martin Polášek a Zdeněk Jochman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistr ČR dlouhých tratí tým Olympia Mácha, tým Michal a Martin Polášek a Zdeněk Jochman 
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Mistr ČR ročních holubů Josef Brulík, Marek Skrbek a Lubomír Kubáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistr ČR holoubat Lubomír Zeman, Filipi team a Libor Stružka 
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Mistryně ČR chovatelů do 25 let Nováková Veronika z OS Pardubice, s chlapeckým doprovodem 
holubářských nadějí 

 

 

 

Za výstavní výbor CV  
Jan Filipi a Ing. Jan Jakubec 
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34. Olympiáda poštovních holubů 

Maďarsko - Budapešť 

 

Od poslední olympiády v Nitře jsme už zase o dva roky 
bleskurychle zestárli a tak nám nezbývalo nic jiného, než vyrazit 
s reprezentační kolekcí Českomoravského svazu do Budapešti. 
Plni očekávání jsme mířili k tomuto vrcholnému měření sil předních evropských holubářských 
mocností. 34. Olympiáda ve dnech 15. až 18. ledna 2015 stala přehlídkou nejlepších špičkových 
jedinců z 21 zúčastněných zemí. Věřili jsme, že i kolekce holubů našich chovatelů má předpoklady 
k úspěšné reprezentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplex hal SIMA Center 

Start byl ve 4 hodiny ráno ve čtvrtek s částí kolekce z Uherského Hradiště se zastávkou 
v Brně, kde se zkompletoval celý výběr. Žádný holub nechyběl a všechny doklady byly ve složce. 
Do budapešťského komplexu hal SIMA jsme trefili celkem snadno. Bylo to stejné místo jako při 3. 
Evropské výstavě v roce 2012, jen místo jedné haly byly pro účely olympiády otevřeny dvě. V 10 
hodin jsme začali předávat holuby naší kolekce, všechno šlapalo jako hodinky. Uvítali nás i 
slovenští kolegové. Zajímali se, proč jsme nepřijeli už ve středu, že mělo být školení posuzovatelů 
olympiády. Trochu jsem se divil zmatkům, vždyť na posledním zasedání FCI bylo řečeno, že 
školení bude ve čtvrtek v 11 hodin. No ale nakonec školení nebylo ve středu a ani ve čtvrtek. 
Začátek posuzování byl trochu chaotický. Důvodem asi bylo to, že teprve pár dní před olympiádou 
se pořadatelé spolu s FCI odhodlali k tomu, že k posuzování bude použit polský systém s využitím 
tabletů. Poláci přivezli deset tabletů a školení posuzovatelů se smrsklo na to, jak naučit vybrané 
posuzovatele s touto technikou zacházet. Nutno přiznat, že to bylo celkem jednoduché a nikomu to 
nedělalo žádné potíže. Posuzování mělo začít ve 13 hodin, ale teprve v 15 hodin začalo školení na 
tabletech a losování posuzovatelů pro posuzování holubů a holubic. Asi v 16 hodin pak začala 
olympiáda naostro. Ve výběru posuzovatelů, schváleném na zasedání FCI v říjnu, došlo k několika 
překvapivým změnám, ale to už raději (vzhledem ke zpoždění) nikdo neřešil. 

Vlastní posuzování s použitím tabletů probíhalo velmi dobře, ale počty zúčastněných 
holubů byly ještě o jednu kolekci vyšší než v Nitře. Celkem bylo posuzováno 105 holubů a 104 
holubic. Jedna holubice do kolekce chyběla Bulharsku. Příprava na poslední chvíli se pak projevila 
naplno v nedostupnosti výsledků posuzování. Příčinou asi byly problémy se sehráním dat 
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z jednotlivých tabletů a vyhodnocení bodů pro holuby. Výsledky jsme se nedozvěděli ani do 
pozdních nočních hodin během uvítacího večera pro delegáty a posuzovatele. Výsledky nebyly 
k dispozici ani pro návštěvníky výstavy, která se otvírala v pátek ráno už v 10 hodin, ale to už byl 
problém asi jinde. Problém tisku katalogů. Mě se podařilo od pořadatelů získat data v elektronické 
podobě, a tak jsem na web svazu mohl vložit velmi radostné informace. Dvě zlaté a jednu 
bronzovou ve sportovních kategoriích, dvě stříbrné a jednu bronzovou ve standardních. V pořadí 
států v kategoriích standard sice až bramborová, ale myslím, že být poraženi Polskem, těsně za 
Slovenskem a Německem, není ostuda. K vyhodnocení tohoto pořadí se ale ještě vrátím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuzovatelé 34. Olympiády 
Na společné fotografii chybí posuzovatelé z Polska Krzysztof Kawaler a z Itálie Giovanni Tascino. 

Naopak přebývá posuzovatel ze Srbska (druhý zleva), který nakonec olympiádu neposuzoval. 
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Rozlosování posuzovatelů: 

Holubi       Holubice 
Fitz Schaper   Německo  Lubomír Valíček  Slovensko 
Giovanni Tascino  Itálie   Edmond Praet   Belgie 
Jan Heeres   Nizozemsko  Tomas Montiel Luis  Španělsko 
Krzysztof Kawaler  Polsko   Richard Charlton  Velká Británie 
Francisco Santos  Portugalsko  Zdeněk Uherek  Česká republika 

 

Oficiální pořadí států v kategorii Standard 

  Holubi     Holubice     Celkové pořadí   

1 Polsko 464,83 1 Slovensko 462,42 1 Polsko 926,17 

2 Německo 463,50 2 Itálie 461,58 2 Slovensko 925,08 

3 Maďarsko 463,42 3 Czech Republic 461,33 3 Německo 924,58 

4 Czech Republic 463,00 4 Polsko 461,33 4 Czech Republic 924,33 

5 Rumunsko 462,75 5 Velká Británie 461,17 5 Maďarsko 924,17 

6 Slovensko 462,67 6 Německo 461,08 6 Itálie 924,08 

7 Itálie 462,50 7 Maďarsko 460,75 7 Velká Británie 922,92 

8 Rakousko 462,42 8 Nizozemí 460,42 8 Rakousko 922,50 

9 Portugalsko 462,25 9 Rakousko 460,08 9 Rumunsko 922,50 

10 Švýcarsko 462,00 10 Portugalsko 459,83 10 Portugalsko 922,08 

11 Slovinsko 462,00 11 Rumunsko 459,75 11 Slovinsko 921,50 

12 Velká Británie 461,75 12 Slovinsko 459,50 12 Nizozemí 921,42 

13 Belgie 461,67 13 Švýcarsko 459,33 13 Švýcarsko 921,33 

14 Srbsko 461,50 14 Chorvatsko 459,25 14 Belgie 920,42 

15 Nizozemí 461,00 15 Belgie 458,75 15 Chorvatsko 920,17 

16 Chorvatsko 460,92 16 Srbsko 458,58 16 Srbsko 920,08 

17 Bulharsko 460,17 17 Rusko 457,92 17 France 917,42 

18 France 460,00 18 Španělsko 457,92 18 Rusko 916,25 

19 Rusko 458,33 19 Ukrajina 457,50 19 Španělsko 915,92 

20 Španělsko 458,00 20 France 457,42 20 Ukrajina 914,83 

21 Ukrajina 457,33 21 Bulharsko 366,17 21 Bulharsko 826,33 

K vyhodnocení soutěže států v kategorii standard se již dlouho používá metoda součtu 
výsledných bodů všech holubů v kolekci. Když pominu to, že dolní polovině hodnocených holubů 
se jistě posuzovatelé nevěnují tak pečlivě, a při tom počtu co mají posoudit se jim ani nedivím, 
jejich hlavní úsilí musí směřovat k tomu správně posoudit širší špičku. Tak hlavní problém vidím 
v tom, že třeba u samců dostalo čtrnáct holubů 92,417 bodu. Jestliže jsou na tom ve standardu 
stejně, pak by je měl seřadit počet nalétaných kilometrů, ale k tomu už nedochází. Pořadí holuba 
nehraje roli, hlavní jsou body. Kdyby se k hodnocení holubů a následném výpočtu pořadí států 
použily jako pomocné kritérium nalétané kilometry, počadí států by vypadalo jinak. 

Kdyby se hodnotilo pořadí v absolutní špičce do 10. místa, kde se hraje o medaile a 
světovou prestiž, kde i objektivita posuzování je snad největší, přidělením bodů 10 – 1, vypadalo 
by pořadí států poněkud jinak (viz tabulka dále). A to ani nediskutuji o tom, že nová kategorie 
standardních holoubat je z hodnocení států vynechaná. To by pak vypadalo, díky našim skvělým 
holoubatům, nejradostněji. Dost ale komentáře ke standardu. Také kategorie sportovní by si 
zasloužily podobné vyhodnocení. Na olympiádách jsou tyto kategorie pouze individuální soutěží. 
Důvody jsou jasné, a hlavně komerční, při pohledu na následující tabulku, sestavenou dle stejné 
metody, se není co divit. 
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Kategorie Standard – neoficiální pořadí sestavené z umístění do 10. místa 

    St H St HE body 

1. Polsko 27 5 32 

2. Česká republika 8 9 17 

3. Slovensko   14 14 

4. Maďarsko 6 7 13 

5. Velká Británie   10 10 

6. Itálie   8 8 

7. Portugalsko 5   5 

8. Německo 2 2 4 

9. Rumunsko 4   4 

10. Švýcarsko 3   3 

  Ostatní státy     0 

 

Kategorie Sport – neoficiální pořadí sestavené z umístění do 10. místa 

    A B C D E F G H Sport 

1. Polsko 8 25 20 23 23 27 8 18 152 

2. Česká republika 0 15 1 17 4 0 0 13 50 

3. Rumunsko 13 2 0 3 2 7 13 9 49 

4. Nizozemsko 7 0 11 0 15 8 4 0 45 

5. Německo 0 0 0 4 0 9 20 7 40 

6. Portugalsko 13 0 2 0 0 0 10 0 25 

7. Slovensko 1 9 0 5 7 0 0 1 23 

8. Ukrajina 3 1 9 0 0 0 0 5 18 

9. Belgie 0 0 12 0 0 4 0 0 16 

10. Itálie 10 0 0 0 0 0 0 0 10 

11. Francie 0 0 0 3 3 0 0 0 6 

12. Rakousko 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

13. Maďarsko 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

14. ostatní státy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Následujícím hlavním bodem programu byl kongres FCI. Na tom si maďarští pořadatelé dali 
velmi záležet. Koho by napadlo, že zajistí pro tuto příležitost prostory opravdu nejdůstojnější, 
jednací sál maďarského parlamentu. Vstup do budovy parlamentu byl sice trochu komplikovaný, 
ale to se dalo u sídla vlády, parlamentu i prezidenta předpokládat. Bezpečnostní opatření byla 
stejná jako při vstupu do poslanecké sněmovny v Praze. Ale stálo to za to. Budova zvenčí je 
symbolem Budapešti a vnitřní prostory jsou monumentální. Co této stavbě chybí na stáří a 
historické hodnotě (stavba zahájena 1885), to nahrazuje rozměry a krásou interiérů. Jednání 
kongresu FCI pod dohledem kamer televize v těchto prostorách ale za důstojností prostředí trochu 
pokulhávalo. Poměrně trapné tahanice kolem toho, zda ve Statutu FCI ukotvit omezení počtu 
volebních období pro prezidenta FCI a pokud ano, tak jak dlouhé má volební období být, provázely 
podstatnou část jednání kongresu. Nakonec se dohody nepodařilo dosáhnout a problém se 
přesunul na jarní zasedání direktoriátu. Další program už proběhl bez problémů a volba prezidenta 
a direktoriátu pro další dvouleté období proběhla bez překvapení. Česká republika má zastoupení 
v komisi Standard, v komisi Sport a také v direktoriátu FCI. Úkolem prezídia svazu bude vybrat pro 
činnost v komisích odborně a jazykově zdatné zástupce. 
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Volení funkcionáři FCI na volební období 2015 - 2016 

President  José Manuel Azenha Tereso 

Vicepresidenti FCI 

Hans-Joachim Nusse  Německo  Ernest Rossi   Malta 
Stefaan Van Bockstaele Belgie   Leo Mackaay   Nizozemsko 
István Bárdos   Maďarsko  José L. Rodrigues Jacinto Portugalsko 

Členové 

Frans Marchat  Rakousko  Jan Kawaler   Polsko 
Xing Xiao Quan  Čína   Jaroslav Novotný  Česká republika 
Miquel Angel Veny Mestre Španělsko  Vladimir Samodelov  Rusko 
Jean-Jacques Dupuis  Francie  Marius Tunduc  Rumunsko 
Leslie Blacklock  Velká Británie  Pedro Montalvo  Mexiko 
Claudio Debernardi  Itálie   Ktsuhiro Uchiyama  Japonsko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko-Česko-Polská dohoda před „nájezdem“ na maďarský parlament 

Celá olympijská výstava byla poznamenána, většinou v kladném smyslu (někdy příliš 
dlouhé proslovy), snahou pořadatelů maximálně zapojit státní a vládní struktury do oficialit 
olympiády. Významná byla přítomnost náměstků ministrů zemědělství, životního prostředí a 
primátora Budapešti při zahájení výstavy. O jednání direktoriátu FCI v prostorách maďarského 
parlamentu jsem se už zmínil a na závěrečném obědě pro delegáty účast vládních funkcionářů 
završil ministr zemědělství Maďarska pan Sándor Fazekas. 

Vyhodnocení olympijských soutěží se uskutečnilo tradičně na závěrečném gala večeru 
v sobotu. Také zde chtěli maďarští pořadatelé překvapit něčím novým a zajistili pro tento účel 
plavbu výletní lodí po Dunaji. Určitě krásný nápad díky obrovskému počtu hostů však nesplnil 
očekávání. Na lodi takřka nebylo k hnutí, což muselo nevyhnutně poznamenat jinak krásný zážitek 
z plavby po nočním Dunaji kolem osvětlených budapešťských monumentů. Ani ceremoniel při 
předávání olympijských pohárů a medailí se pak bohužel nevyhnul nepříjemné tlačenici. 
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Olympijská výstava – kolekce zúčastněných zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympijské zlato kategorie Sport D v rukách Marka Skrbka, stříbro a bronz do Polska 

Mimo dvě skvělá první místa a zlaté medaile v kategoriích Sport D a H, které vybojoval pár 
sourozenců, holub a holubička z holubníku Marka Skrbka, je nutné vyzdvihnout i další skvělá 
umístění holubů z naší kolekce. Bronzovou medaili Lubomíra Kubáčka v kategorii Sport B. Stříbro 
pro nádhernou holubičku Ing. Ladislava Vojtěška a skvělé překvapení v podobě stříbrné a 
bronzové medaile pro Petra Janků v nové kategorii Standard mladých. Výborný dojem 
z individuálních úspěchů holubů z naší kolekce určitě podtrhla další skvělá umístění v první desítce 
olympijského pořadí. 
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Olympijská kategorie A 

1 SASSI GIOVANNI 106041/11 H 10,989 Italy 

2 Joaquim Saraiva & FILHOS PT-10-433522 HE 14,538 Portugal 

3 Jarosław SZNAUCNER PL-OL-11-227337 H 15,084 Poland 

4 Veronica SOFRON RO -11- 0088860 HE 15,555 Romania 

5 Ionut STRAVA RO -12- 0280013 H 17,491 Romania 

6 W.B. de Kruijf 2012-1611519 HE 17,761 Holland 

7 M G SAD PT-11-1230070 HE 21,464 Portugal 

8 Dmytro ROMAN UA-11-03241-1118 H 22,028 Ukraine 

9 M. Oostenbrink 2009-1694516 HE 23,134 Holland 

10 Jozef & Alena Jakubčák SK-11-02607-1018 H 24,092 Slovakia 

            

19 Josef NOVÁK a syn CZ 11-0135-88 H 33,125 Czech Republic 

26 Josef NOVÁK a syn CZ 11-0193-919 H 37,123 Czech Republic 

27 Ladislav MENŠÍK CZ 11-0334-9173 H 43,395 Czech Republic 

Olympijská kategorie B 

1 LAZAR Grzegorz       PL-0145-09-4429 H 6,633 Poland 

2 PACHO Marcin    BELG-11-6040039 H 9,702 Poland 

3 Lubomír KUBÁČEK CZ 10-0234-6504 H 11,365 Czech Republic 

4 Marek SKRBEK CZ 10-0198-3135 H 12,500 Czech Republic 

5 Andrzej PIEKARCZYK PL-11-197002 HE 15,598 Poland 

6 Ivan Švárny SK-11-0207-842 H 16,949 Slovakia 

7 Jozef Titko SK-11-02702-551 HE 18,075 Slovakia 

8 MAYER Robert 334-12-314 H 18,394 Austria 

9 Vasea V. & Procop N. RO -11- 0232498 H 19,566 Romania 

10 Dmytro ROMAN UA-10-03241-5025 H 21,710 Ukraine 

            

13 Josef GAVLÍK CZ 12-0171-458 H 23,941 Czech Republic 

Olympijská kategorie C 

1 PUTO Jan PL-0235-10-867 HE 8,239 Poland 

2 Ivan YAKYMETS UA-11-2234895 H 8,511 Ukraine 

3 D. & P. Soepboer 2011-1162778 H 8,639 Holland 

4 GEERINCKX Bart & Jurgen 6042459/2012 HE 9,231 Belgium 

5 Józef OWCZARSKI PL-11-85499 H 14,880 Poland 

6 HERBOTS Jo & Raf 2177058/2012 HE 15,127 Belgium 

7 KOŁODZIEJ Tomasz       PL-0268-10-9239 HE 17,992 Poland 

8 Peter Janssen 0147-10-634 H 20,363 Holland 

9 José AMEIXA PT-11-1485079 HE 22,888 Portugal 

10 Zdeněk JOCHMAN CZ 12-0178-2414 H 23,748 Czech Republic 

            

19 Bří. UHERKOVI CZ 10-0254-941 H 41,681 Czech Republic 

28 Lubomír KUBÁČEK CZ 10-0234-6533 H 72,569 Czech Republic 
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Olympijská kategorie D 

1 Marek SKRBEK CZ 12-0198-561 H 11,248 Czech Republic 

2 Jacek SABAT PL-OL-11-244722 H 15,902 Poland 

3 Krzysztof KAWALER PL-0198-09-48 H 18,387 Poland 

4 Michal + Martin POLÁŠEK CZ 11-0266-4101 H 20,384 Czech Republic 

5 BIAŁOWĄS-JADAM         PL-11-   491023 HE 20,422 Poland 

6 Stanislav Ovšák SK-11-02905-338 HE 21,007 Slovakia 

7 Marius u. D. ORTNER PL 0267-12-6413 H 24,136 Germany 

8 MAINDRELLE MARTIAL FR-11-033321 H 27,946 France 

9 Tatar & Rogoz RO -12- 0121336 HE 37,454 Romania 

10 Dario Luci & Claudiu RO -12- 2056007 HE 39,571 Romania 

            

18 Michal + Martin POLÁŠEK CZ 10-0266-3072 H 53,463 Czech Republic 

Olympijská kategorie E 

1 J. Jellema 2010-1221795 HE 3,694 Holland 

2 E. i D. MARCISZEWSCY PL-0176-09-3001 HE 4,966 Poland 

3 MĘTEL Tomasz           PL-0154-09- 213 H 6,200 Poland 

4 Miroslav Luhový SK-10-01303-200 HE 11,680 Slovakia 

5 Roman ŁABUZIŃSKI PL-047-09- 2973 H 11,780 Poland 

6 Comb. Gebr. Frenken 2009-1477541 H 13,979 Holland 

7 B. + M. KOHOUTEK CZ 11-0277-28 HE 14,982 Czech Republic 

8 ETUIN GERY BE-09-1008639 H 15,579 France 

9 Florin CIOACA RO -10- 0143008 H 20,763 Romania 

10 Pintér Zsolt 09-17-18312 H   21,182 Hungary 

            

13 Vlastimil NĚMEC CZ 08-023-608 H 24,263 Czech Republic 

20 Olympia MÁCHA CZ 10-0153-1287 HE 36,876 Czech Republic 

Olympijská kategorie F 

1 Krzysztof KAWALER PL-027-14-5192 HE 0,916 Poland 

2 TRZASKA Jan           PL-0264-14-9078 H 0,989 Poland 

3 GLANDYS Mieczysław PL-408-14- 3049 HE 1,018 Poland 

4 Liviu PLAVITU RO -14- 0799110 HE 1,210 Romania 

5 Heinrich u. Siegfried MÜLLER DV 07462-14-432 H 1,920 Germany 

6 J. Eskes 2014-1092518 HE 2,474 Holland 

7 MENTEN Henri 6196645/2014 H 2,606 Belgium 

8 Tj. & A. Bosma 2014-1391015   2,657 Holland 

9 LEIß-ULRICH DV 0617-14-105 H 2,735 Germany 

10 Ronny RANKE DV 04499-14-354 H 2,788 Germany 

            

28 Miloslav DOBROVOLNÝ CZ 14-0162-1552   8,371 Czech Republic 

29 KOZELSKÝ + MUSIAL CZ 14-0228-706   8,707 Czech Republic 

33 Karel KAMENÁŘ CZ 14-0265-483   10,133 Czech Republic 
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Olympijská kategorie G 

1 OS SETAS PT-13-3246203 HE 2,919 Portugal 

2 Mathias KÖRBER DV 03502-13-1229 H 3,874 Germany 

3 GLANDYS Mieczysław PL-0408-13-5057 HE 4,118 Poland 

4 Familia CULDA RO -13- 0075037 H 6,868 Romania 

5 SCHLIEF-STIENS DV 02114-13-3008 HE 6,901 Germany 

6 FELDOTTO u. "Söhne" DV 01022-13-34 H 7,803 Germany 

7 Cocos P. & Musat R. RO -13-0010755 H 7,913 Romania 

8 K. van Dorp & Zn 2013-1207816 HE 7,926 Holland 

9 Ionut SZTANYIK RO -13- 0013428 H 8,154 Romania 

10 Comb. Derksen v/d Keuken 2013-1719175 HE 8,344 Holland 

            

14 Miroslav PÁRAL CZ 13-0139-346 H 9,514 Czech Republic 

22 Lubomír KUBÁČEK CZ 13-0234-13 HE 15,905 Czech Republic 

25 Marek SKRBEK CZ 13-0198-155 H 16,297 Czech Republic 

Olympijská kategorie H 

1 Marek SKRBEK CZ 12-0198-562 HE 8,438 Czech Republic 

2 Alin Florin STROE RO -12- 0691062 H 8,914 Romania 

3 PAWŁOWSKI Ryszard  PL-0329-11-8111 HE 10,780 Poland 

4 Steffen u. Andre KÖHLER DV 0589-12-782 HE 11,718 Germany 

5 PAWLACZYK Henryk PL-0330-12-4840 H 11,737 Poland 

6 Ivan VOZNIY UA-13-2250736 H 12,726 Ukraine 

7 Marek i Maciej KOŁODZIEJ PL-0395-11-4180 HE 13,619 Poland 

8 František SLOVÁČEK CZ 12-0169-568 H 15,236 Czech Republic 

9 Tóth Pál HU 12-19-30111   16,263 Hungary 

10 Peter & Lukáš Chytil SK-11-0203-1370 HE 16,404 Slovakia 

11 Michal + Martin POLÁŠEK CZ 12-0266-507 H 19,385 Czech Republic 

Olympijská kategorie Standard holubi 

1 Artur KOTLESZKA Poland PL-0186-09-8396 93,33 

2 STRASZEK Roman Poland PL-0400-12-2379 93,17 

3 JONCA JAN Poland PL-0254-09-9603 93,08 

4 Miloslav DOBROVOLNÝ Czech Republic CZ 09-0162-324 93,08 

5 Viglidán Ágoston Hungary HU 10-O-    2151 H 93,00 

6 Manuel SILVA Portugal PT-10-527365 92,92 

7 SALVAN SORIN Romania 740770-2011 92,92 

8 Graziano Giuseppe Switzerland CH 10 - 4360 92,92 

9 Telmer + Wittenbrink Germany DV 02432-09-625 92,83 

10 Břetislav VAŇHARA Czech Republic CZ 09-0226-1480 92,83 

          

43 Karel FLORIÁN Czech Republic CZ 09-0400-2833 92,42 

56 Miloslav JELÍNEK Czech Republic CZ 12-050-619 92,33 

59 Jaroslav NĚMEC Czech Republic CZ 09-066-1307 92,33 
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Hodnoceno 105 holubů 

Olympijská kategorie Standard holubice 

1 Mr/s THRESHER United Kingdom GB-12-H-49154 93,00 

2 Ladislav VOJTĚŠEK Czech Republic CZ 11-0251-443 92,92 

3 BONOMI ONES Italy 8070/10 92,92 

4 Ján Skalican Slovakia SK-08-01705-256 92,75 

5 Viglidán Ágoston Hungary HU 12-11- 77252 T 92,67 

6 SOBANIA Jan Poland PL-0161-09-2220 92,67 

7 Vendelín+Andrej Šadlák Slovakia SK-10-01302-421 92,67 

8 Marian Štefánik Slovakia SK-11-0503-1080 92,67 

9 Kurt u. Sandra Gensheimer Germany DV 05941-12-157 92,58 

10 Végh Kálmán Hungary HU 11-D-333109 T 92,58 

          

14 Milan NOVOTNÝ Czech Republic CZ 08-038-987 92,42 

38 František DVOŘÁK Czech Republic CZ 09-0160-127 92,08 

43 Emil + Rostislav DUDA Czech Republic CZ 12-0400-1202 92,00 

49 Jiří ŠAFRANKO Czech Republic CZ 13-0137-389 91,92 

Hodnoceno 104 holubic 

 

Olympijská kategorie Standard mladí holubi 

1 Gabriel Bargel SK-14-02106-584 Slovakia 93,17 

2 Mr/s THRESHER GB-14-N-38194 United Kingdom 92,92 

3 Petr JANKU CZ 14-0137-16 Czech Republic 92,92 

4 Franz u. Martin Steffl DV 08897-14-3224 Germany 92,83 

5 BONOMI ONES 10413/14 Italy 92,67 

6 Th. Keemers & Zn 14-1531176 Holland 92,58 

7 Petr JANKU CZ 14-0137-99 Czech Republic 92,58 

8 BONOMI ONES 10468/14 Italy 92,50 

9 Štefan Gubric SK-14-01004-728 Slovakia 92,50 

10 Franz u. Martin Steffl DV 08897-14-3192 Germany 92,42 

Olympijská kategorie Standard mladé holubice 

1 Mr/s THRESHER GB-14-N-38182 United Kingdom 93,08 

2 Petr JANKU CZ 14-0137-47 Czech Republic 92,75 

3 Rudolf Cmarada SK-14-0503-1647 Slovakia 92,75 

4 R. Beestman 14-1709163 Holland 92,67 

5 Telmer + Wittenbrink DV 02432-14-176 Germany 92,42 

6 BONOMI ONES 10441/14 Italy 92,42 

7 Vendelín+Andrej Šadlák SK-14-01302-636 Slovakia 92,42 

8 Van der Maelen - Penne 4090430/14 Belgium 92,33 

9 Petr JANKU CZ 14-0137-33 Czech Republic 92,33 

10 BONOMI ONES 10401/14 Italy 92,33 
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Olympijské zlato v kategorii Sport H pro Marka Skrbka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již tradiční setkání účastníků olympiády s členy prezídia svazu se tentokrát uskutečnilo 27. ledna 
v motelu „Tři Věžičky u Jihlavy. 
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34. Olympiáda v Budapešti je za námi a špičkoví holubi z České republiky výrazně 
zabodovali na mezinárodní scéně. Doufám, že stejně úspěšní, ne-li lepší, budou naši holubi i za 
dva roky na další olympiádě v Bruselu. Vím, že úspěšným chovatelům to nemusím připomínat, ale 
přesto: Příprava na další olympiádu už právě začala!.   

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Petr Janků – Olympijské stříbro a bronz!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec a syn Janků 

První únorový den jsem navštívil vesnici Svinišťany v okrese Náchod, kde žije a má své 
holubníky Petr Janků, náš letošní úspěšný reprezentant na 34. Olympiádě poštovních holubů 
v Budapešti, kde jeho holubi dosáhli skvělého úspěchu v nové kategorii Standard holoubat. 
Vesnice Svinišťany se nachází nedaleko chráněného území a národní kulturní památky Babiččino 
údolí, lučinatého údolí řeky Úpy severně od České Skalice poblíž zámku v Ratibořicích, jehož 
název je znám z povídky Boženy Němcové Babička, jejíž děj sem spisovatelka umístila. Nachází 
se zde i vodní nádrž Rozkoš, která je zastávkou tažného ptactva , je zde provozován sportovní 
rybolov a také je využívána k rekreaci. Nádrž je s nadsázkou přezdívaná Východočeské moře. Ale 
dost již bylo tipů na výlet v tomto krásném českém kraji a pojďme k tomu hlavnímu, co nás zajímá, 
a to poštovním holubům.  

Dovolte mi tedy, abych Vás blíže seznámil s letos tak úspěšným chovem Petra Janků, který 
zcela ovládl kategorii Standard holoubat již na prosincové celostátní výstavě v Lysé nad Labem, 
kde získal, jak v kategorii holubů, tak kategorii holubic, první dvě místa a tím byl se svým týmem 
nominován na Olympiádu do Budapešti, kde se jeho holubi neztratili a obsadili 2., 3., 7. a 9. místo! 
Umístit čtyři holuby v TOP 10 na nejvrcholnější holubářské akci je opravdu skvělý úspěch! Ještě 
jednou Petrovi gratuluji!  

Petr mě hned po příjezdu vřele přivítal na dvoře, hned jsme přešli na zahradu do 
chovatelského areálu, který tvoří dva holubníky. Ten vzdálenější chovný je vybaven malými 
voliérami, aby chovní holubi mohli ven na čerstvý vzduch, a prostornými budníky s rošty pro 
bezproblémový odchov holoubat. Druhým holubníkem je závodní s nově připravovanou velkou 
voliérou, tak aby závodníci mohli ven i v zimních měsících, protože i zde dravci páchají nevratné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ratibo%C5%99ice_%28%C4%8Cesk%C3%A1_Skalice%29
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škody a Petr je nucen holuby zavírat. Prošli jsme tedy holubníky a pro Vás vyfotili jeho nejlepší 
kousky. Během chvilky z nedaleké České Skalice dorazil jeho otec, který začal vyprávět o jeho 
začátcích chovu poštovních holubů, které sahají až do roku 1975, kdy se přešlo z chovu okrasných 
holubů právě na holuby poštovní. Ti byli, jak bývá zvykem, získáni od místních chovatelů. Později 
byli doneseni holubi Stanislava Trinkla, Jaroslava Skály či pana Halaty z Frýdlantu nad Ostravicí. 
Také nesmíme zapomenout na výměny holubů s přítelem Ryszkem Laskowskim, 
několikanásobným polským reprezentantem na olympiádách, který se pravidelně účastní 
i Orebského poháru v Třebechovicích a také se stále vzájemně navštěvují. Petr vyrůstal 
v holubářském prostředí a dá se říci, že holubaří od malička. Táta jej již jako malého brával na 
různé holubářské akce, na které dodnes vzpomínají. Například na Olympiádu v polských 
Katovicích, kdy bylo Petrovi 7 let, nebo na Setkání mistrů ve Šternberku, kterého se zúčastnili 
nespočetněkrát. Petrovo nakažení holubářským virem nastalo někdy kolem roku 2000, kdy ho 
chov poštovních holubů opravdu pohltil, pomáhal při košování, vozil holuby do zasazovacího 
střediska, atd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubník pro chovné holuby 

Každý rok v rozmezí let 2002 – 2005 bylo zakoupeno několik holoubat u již zesnulého velmi 
úspěšného chovatele standardů pana Šťěpána Kopálka z Kunovic. K osamostatnění Petrova 
chovu došlo po přestěhování do Svinišťan v roce 2006, kdy mimo holubů od táty získal holuby od 
místních chovatelů. Především se osvědčili holubi od Vladimíra Macka a pana Součka, kteří létali 
výborně jako holoubata a roční. Bohužel je ve dvou letech na velmi těžkém závodě z německého 
Bambergu ztratil a stál před rozhodnutím zda chovat holuby standardní či závodní. Rozhodl se pro 
holuby standardní, a proto všichni holubi pana Kopálka od táty putovali do Svinišťan. Do letoška 
bylo největším Petrovým úspěchem 1. místo holubičky 09-0132-1039 v kategorii Standard holubic 
na celostátní výstavě v Hluku 2013 a její účast na 33. Olympiádě poštovních holubů v Nitře. Na 
podzim roku 2014 se navíc podařilo získat dalších 8 originálů pana Kopálka od chovatele z Polska. 
Chová tedy standardy, kteří musejí podávat výkon, a proto se do nich snaží zapracovat i trochu 
rychlejší krve.  
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Základem současného chovu jsou tedy holubi od pana Kopálka, kteří jsou zastoupeni téměř 
ve všech Petrových holubech. Pan Kopálek se poštovním holubům věnoval více než sedmdesát let 
a déle než padesát let také patřil k posuzovatelům. Stejně dlouhou dobu nás reprezentoval na 
celostátních výstavách, ale také na olympiádách, na kterých získal mnoho medailí! V roce 1989 se 
jeho holub CS 84-133510 stal absolutním vítězem již zmíněné olympiády v Katovicích. Dopomohl 
tedy celé kolekci československých holubů k tomu, že byla nejlepší na světě! Byl to mimořádný 
úspěch. V roce 2002 získal pan Kopálek se svými holuby na celostátní výstavě v Polné prvenství 
v kategorii holubů a třetí místo v kategorii holubic. V roce 2003 na celostátní výstavě v Hluku 
obhájili prvenství v kategorii holubů dva holubi pana Kopálka a byli vybráni na olympiádu 
ve francouzském městě Lille. A v chovu Petra jsou právě zastoupeni potomci úspěšného 
standardního holuba a olympionika pana Kopálka 97-031-6128. Především díky jeho synovi 01-
0256-429 „429“, který je nyní ve Svinišťanech základním chovným holubem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubník se zimní voliérou pro závodníky 

V loňské sezóně se Petr v mistrovství holoubat OS CHPH Východočeské umístil na 
pěkném 4. místě. Jeho nejlepším závodem byl první společný závod s OS CHPH Pardubice 
z Krajkové - Květné, který neměl vůbec lehký průběh, ale své družstvo holoubat nakonstatoval za 
45 minut a v OS získal nejvíce bodů, v 6% z 1249 nasazených holoubat umístil 18 holoubat a 
kdyby konstatoval déle, tak mohl umístit i více holoubat, závod trval 3 dny, ale na nějaká kdyby se 
nehraje. Holoubata se mu tedy celkem slétla. Nebál se a o týden později je nasadil na další 
společný závod z Chebu, kde měl ve svém OS nejrychlejší 3 holoubata.  

Před začátkem sezóny provádí standardní přeléčení, tedy odčervení, potlačení salmonelóz, 
kokcidií a trichomoniád, ale nic nepřehání, všeho používá s mírou. Samozřejmostí je očkování proti 
paramyxoviróze. S odchovem Petr začíná již v lednu, ne vždy se mu vše podaří na první pokus, a 
proto má poté více času na nápravu. U Petra sedí 21 chovných párů a rozděluje je již v červenci, 
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aby je zbytečně nevyčerpával, přeci jen už jde o starší holuby. Pokud mu nějaké holoubě padne do 
ruky, tak je klidně přeřazeno do chovu, ale musí zvládnout celý holouběcí program. Závodníci, 
kterých má 30 párů, před sezónou odchovají holoubata a pak jsou rozděleni, závodí totálním 
vdovstvím, tak aby i holubice ukázaly svůj potenciál. Krmné směsi pro vdovce si kupuje v Polsku a 
v případě potřeby přimíchává i další komponenty. Holoubata se snaží před závodní sezónou 
několikrát vyvézt, ale musí na to být čas. Letos se dokonce dohodli na několika společných 
nácvicích holoubat v ZO, což holoubatům jistě prospělo. Proti holouběcí nemoci bojuje podáváním 
přípravku 4v1 od firmy Belgica De Weerd, dle něho není na trhu lepší přípravek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub 12-0132-4077 - bratr '16' - špičkový standardní holub zařazený do chovu 

Do budoucna se chce zúčastňovat všech typů závodů, tj. i dlouhých tratí, které vzhledem 
ke stále mladému závodnímu týmu upozaďoval. Má rád závody ve větších konkurencích, proto je 
rád, že se začalo kooperovat i na krátkých a středních tratích, včetně závodů holoubat.  

Nyní Vám představím jeho úspěšné olympioniky, kteří jsou již umístěni v chovném 
holubníku. Stříbro na Olympiádě získala holubička 14-0137-47. Ta je dcerou holuba „923“, jehož 
děda byl díky Honzovi Janečkovi získán od výborného chovatele standardů pana Ervína. Koluje 
v něm 100% krve holubů pana Kopálka. Jeho partnerkou byla holubice „391“, která byla 
vychována opět z holubů pana Kopálka a je vnučkou základního „429“. Jak píši výše, Petr má rád 
závodní standardy, a tak holubička musela své kvality potvrdit i v závodech a splnit limit 
umístěných tří závodů a šlo jí to celkem dobře, z prvního závodu získala 28. cenu z 912 holoubat, 
z druhého závodu se umístila na 237. místě z 1289 holoubat a hned z dalšího závodu bylo hotovo, 
první dolétlá a 24. cena proti 1241 holoubatům v OS.  

Olympijský bronz získal holoubek 14-0137-16. Jeho otcem je holub „334“, který byl u Petra 
vychován z holubů pana Kopálka. Jeho otcem je již zmíněný základní chovný „429“, syn 
olympionika pana Kopálka „6128“. Matkou holuba „16“ je holubice „1341“, opět 100% krve holubů 
od pana Kopálka. „16“ z prvního holouběcího závodu získal 130. cenu, z druhého 244. cenu a ze 
třetího 92. cenu.  

Ve stejné kategorii jako „16“ se na pěkném 7. místě umístil holub 14-0137-99, který byl 
jedním z nejpozdnějších holoubat a Petr nevěděl zda vůbec stihne přepelichat, ale naštěstí se vše 
stihlo. Jeho otcem je tmavý holub PL 09-0191-7319, kterého Petr získal od úspěšného chovatele 
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Zbigniewa Szubelka z Polska, u něhož holoubek výborně závodil. Dokonce se dvakrát zúčastnil 
polské celostátní výstavy v kategorii Standard a v oblastním sdružení Koszalin se stal i nejlepším 
závodníkem, když umístil 10 závodů s koeficientem 786,15! Ve 4 letech měl umístěných 37 cen! 
Opravdu vydařený kousek. Jeho partnerkou byla kvalitní standardní holubice 07-0137-813 od pana 
Filipiho z Týniště nad Orlicí z krve holubů pana Radhuského. Zde jsem samozřejmě zpozornil, ale 
jde pouze o shodu jmen, pan Filipi se ani nezúčastňuje závodů. „99“ byl Petrovým nejlepším 
holoubětem v závodech! Z prvního závodu získal 131. cenu, ze třetího 36. cenu a ze čtvrté těžké 
Krajkové - Květné 30. cenu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice 10-0132-391 - vychovaná z Kopálků - matka '47' 

A 9. místo obsadila v kategorii mladých holubic 14-0137-33, jejím otcem je holub „1100“, 
čistý Kopálek, vnuk základního chovného „429“. Matkou úspěšné holubice „33“ je „DV 1255“, dcera 
oboustranného vnuka světoznámého „National 1“ Karla Schellense, jenž byl pářen na holubici 
z linie Janssen x Wouters. „33“ z prvních tří závodů holoubat získala postupně 144., 154. (první 
dolétlá) a 26. cenu (třetí dolétlá). Petr má další tři sourozence „33“, ale žádný z nich ji ve standardu 
nepředčí.  

Další úspěch má Petr z nedávného setkání chovatelů standardních holubů v Třebnouševsi, 
kde Petr získal 1. a 4. cenu! Nechtěl sem brát úspěšné olympioniky, ale neodolal a právě holubičku 
„33“ vzal a v Třebnouševsi byla nejlepší!  

Reportáž bych zakončil přáním v této reportáži tolik zmiňovaného pana Kopálka, na které 
jsem narazil při hledání několika postřehů o něm, jeho chovu a jeho úspěších. V článku městského 
zpravodaje Kunovjan ze srpna roku 2003 s nadpisem „Chovatel šampionů z Kunovic“, kde pan 
Kopálek ve svých 86 letech uvedl: „Snažil jsem se pro rozvoj krásného sportu, jakým chov 
poštovních holubů rozhodně je, v České republice udělat maximum toho, co bylo možné, a dělal 
jsem rád. A pokud další generace chovatelů na mne a mé holuby někdy vzpomenou, budu 
spokojený.“ Myslím, že může být spokojený, stejně tak jako Petr Janků, kterému přeji hodně 
chovatelských úspěchů do dalších sezón.  

 
Autor reportáže: Jan Filipi 
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PROPOZICE VÝKONNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 
 

1. Zásady pro ustanovování výkonnostních soutěží 

Celostátní soutěže schvaluje Konference svazu na návrh Prezidia Soutěže zemské vypisují 
řídící výbory zemských sdružení  

  

2. Technická ustanovení 

Do výkonnostních soutěží na celostátní a zemské úrovni se započítávají pouze oficiální závody 
pořádané OS, zemskými sdruženími a schválenými kluby. Pro účastníky je podmínkou členství 
v ČMS CHPH a chovatelské zařízení na území České republiky. 

2.1. Do celostátních a zemských výkonnostních soutěží se chovateli započítávají pouze výkony 
holubů dosažené pod jeho jménem či názvem holubníku. V nadoblastních soutěžích družstev, 
smí chovatel soutěžit pouze na základě výsledků z vlastní OS. U víceletých soutěží se výkony 
předchozích let započítávají jménu či názvu holubníku pod nímž holub bodoval v poslední 
sezóně.  

2.2. Oficiální závody hlavní sezóny začínají poslední víkend v dubnu končí 30. září a lze je, za 
předpokladu splnění ostatních podmínek, započítávat pro soutěže jednotlivců v níže 
uvedených třídách. Oficiální závody sezóny holoubat končí 30. září a lze je započítávat do 
výkonnostních soutěží na celostátní a zemské úrovni. Třídy jsou: 
a) otevřená - závod holubů bez rozdílu stáří a pohlaví, bez holoubat 
b) holubice - odvozené vyhodnocení závodu pro holubice bez rozdílu stáří 
c) roční - odvozené vyhodnocení závodu pro roční holuby bez rozdílu pohlaví 
d) holoubata - závod holoubat bez rozdílu pohlaví 

2.3. Ve výkonnostních soutěžích na celostátní a zemské úrovni se vyhodnocuje 20 % holubů 
nasazených v oficiálním závodě. 

2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky 
zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. Pořadatel závodu smí na 
jeden závod stanovit maximálně 30 mistrů, na jeden víkend (so, ne) 40.  

2.5. Délkový rozsah závodu podle typu soutěže stanovuje: 
a) skutečná vzdálenost na holubník 
b) střední vzdálenost závodu v rámci OS (vážený aritmetický průměr = součet vzdáleností 

všech účastníků závodu dělený jejich počtem) 

2.6. Pro vyhodnocování celostátních a zemských výkonnostních soutěží lze použít pouze 
následující kritéria: 

a) Koeficienty. Všechny koeficienty se počítají na tři desetinná místa a zaokrouhlují na dvě. 
Vzestupně resp. sestupně seřazené součty koeficientů započítávaných závodů mohou 
určovat buď přímo pořadí soutěže, nebo rozhodovat u shodného umístění v soutěžích 
vyhodnocovaných podle zcela jiných měřítek. 

b) přímé přiřazování bodů k umístění holuba ve dvouprocentním odstupňování s ohledem na 
střední vzdálenost závodu, například: 

do 400 km  do 600 km  do 800 km nad 800 km 
40/2   60/3   80/4  100/5 

c) prostý součet vzdáleností na holubník u započítávaných závodů 

2.7. Závodní plán OS s vyznačením všech termínů, vzdáleností a soutěží musí být zaslán do 31.3. 
na adresu Prezidia ČMS a výcvikářů ČS CHPH a MSS CHPH. 

3. Vyřazení ze soutěží 

Z výsledků celostátních a zemských výkonnostních soutěží se pro ztrátu důvěry ve výkony jimi 
dosažené vyřazují: 
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3.1. všichni holubi 
a) chovatele, jemuž bylo prokázáno porušení ZŘ s následným postihem podle § 3 DŘ odst. 1 

bod c a následující. 
b) chovatelů OS CHPH, které nerespektovalo v sezóně metodické pokyny o kontrolní činnosti, 

uplatňování ZŘ, vydané zemským sdružením CHPH, provádí nedůsledně disciplinární 
řízení dle § 20 ZŘ, nebo přestupky proti regulérnosti omlouvá a zatajuje. 

3.2. Zjistí-li se skutečnosti uvedené pod bodem 3.1 teprve po oficiálním vyhodnocení je změna 
výsledků oznámena dodatečně a sankce se přenášejí do následujícího roku. 

3.3. Použije-li OS nesprávný výpočetní postup či zašle chybné údaje číselných hodnot pro 
seřazování výkonnostních soutěží, nejsou její holubi nebo chovatelé do soutěže zařazeni. 
Zjistí-li se tato skutečnost dodatečně, zveřejní pořadatel soutěže opravu v IZ a vysloví OS 
napomenutí. Za zasílání dokladů pro výpočet výkonnostních soutěží jsou odpovědná pouze 
jednotlivá OS CHPH. Případnou reklamaci výsledků výkonnostních soutěží může chovatel 
uplatnit prostřednictví OS do 14 dnů po jejich vydání na webové stránce Svazu. Na pozdější 
reklamace nebude brán ohled a OS bude vysloveno napomenutí. 

3.4. Nedodrží-li OS termín zaslání závodního plánu do 31.3. s vyznačením soutěží a termín 
dokladování výkonů do 10.10. výcvikářům zemských sdružení, nebudou holubi nebo chovatelé 
OS do soutěží zařazeni. 

3.5. Právo konečného rozhodnutí má na úrovni celostátních soutěží Prezidium ČMS CHPH a na 
úrovni zemské řídící výbor ČS CHPH nebo MSS CHPH. 

Přehled oficiálních výkonnostních soutěží 

4.1. Soutěže celostátní 
4.1.1. Olympijské kategorie 

a) Dvouletá soutěž holubů jednotlivců bez rozdílu pohlaví (A, B, C, D, E) a jednoletá pro 
kategorie F, G a H. 

b) Výsledky pouze ze třídy otevřené a holoubat.  

Kategorie Km 
počet 

závodů 
nasazených 

holubů 
účastníků 
závodu 

celkem km procenta 

A 100-400 10 250 20 1500 1:5 

B 300-600 8 250 20 2800 1:5 

C nad 500 6 150 20 3300 1:5 

D 100-400 
300-600 
nad 500 

3 – 5 
2 – 6 
1 – 3 
11 

250 
250 
150 

20 
20 
20 

3500 1:5 

E nad 700 4 250 50   1:5 

Jednoletá soutěž 

F nad 100 3 250 20 viz. bod 4.1.10 

G nad 100 5 250 20 viz. bod 4.1.9 

H nad 300 6 250 20 viz. bod 4.1.8 

Výpočet koeficientu: 
  
A + B + C + D + F + G + H                                    umístění    x   1000 
                                                                počet nasazených holubů (max. 5000) 
  
E                                                                              umístění    x   1000 
                                                                 počet nasazených holubů (bez limitu) 
  
Výsledný koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa.U celostátních soutěží družstev lze 
v souladu s bodem 2.1 propozic používat výsledky pouze při nasazení ve vlastní OS.  
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4.1.2. Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii A 
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

4.1.3. Celostátní mistrovství středních tratí (MST) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii B 
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 

4.1.4. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C a 1 holub v ½  olymp. 

kat. E 
c) Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát. 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 

4.1.5. Generální mistrovství ČR (GM) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se: 

- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A 
- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B 
- 2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C 
- 1 holub  chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat E 

c) Při výpočtu GM smí být holub započítán pouze jedenkrát. 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

4.1.6. Mistrovství ročních holubů (MRH) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holubů olymp. kategorie G 
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 

4.1.7. Mistrovství holoubat (MH) 

a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Výsledky z třídy holoubat. 
c) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holoubat olymp. kategorie F 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 

4.1.8. Eso holub (olymp. kategorie H) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů 
c) Započítává se 6 závodů se vzdáleností nad 300 km. 
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf 

4.1.9. ESO ročních holubů (olymp. kategorie G) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů 
c) Započítává se 5 nejlepších závodů  
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů koef. Kf ze započtených závodů 

4.1.10. ESO holoubat (olymp. kategorie F) 
a) Jednoroční soutěž holoubat jednotlivců bez rozdílu pohlaví. 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů 
c) Započítávají se 3 nejlepší závody 
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf ze započtených závodů 

4.1.11. Super ESO (SE) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví. 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 nasazených holubů 
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c) 10 nejlepších závodů z výsledků ve třídě otevřené, se součtem vzdáleností minimálně 3000 
km.  

d) Vítězí holub s nejnižším koef. Kf z 10 ti započtených závodů 

4.1.12. ESO holubic 
a) Jednoroční soutěž holubic bez rozdílu stáří 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 nasazených holubů 
c) Započítává se 6 nejlepších závodů, z výsledků ve třídě otevřené. 
d) Vítězí holubice s nejnižším součtem koeficientů Kf 

4.1.13. Mistrovství mladých chovatelů 
a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 7 - 25 let a byl do 31.8. 

nahlášen výcvikáři zemského sdružení 
b) Soutěž holoubat 
c) Výsledky ze třídy holoubat  
d) Započítává se součet koeficientů max. 3 koeficientů 3 nejlepších holoubat . 
e) Vítězí chovatel s nevyšším počtem umístění, při rovnosti rozhoduje nižší součet všech Kf  

 
 
Schváleno svazovou konferencí 21.2.2015 
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INTER MISTROVSTVÍ 2015 
 
 

určené pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka a Slovenska 

Závody:  11 předem deklarovaných závodů konaných od 15. května do 27. července 2015 

(včetně) 

   V jednom týdnu může být deklarovaný jen jeden závod  

Start závodů: podle počasí a závodního plánu – pátek, sobota, neděle, pondělí 

Soutěžní družstvo: na každý závod ho tvoří pět holubů, kteří jsou zapsaní na 1. až 5. řádku 

kontrolního listu.  

Počet bodujících holubů: tři holubi z každého závodu.  

Soutěžní série je:  5 nasazených holubů/ 3 bodující 

Zápočet závodů do soutěže:  6 závodů ve třídě otevřené, v konkurenci podle podmínek FCI. 

                                                                             - z toho tři do 500 kilometrů. 

                                                                             - z toho tři nad 500 kilometrů, z nich jeden 

povinně nad 700 km  

Výsledek: 

 je součtem 18 koeficientů (FCI) ze šesti závodů. U tratě nad 700 km koeficient Olymp. E. 

Výsledek bude deklarovaný jednoduchou tabulkou, výpočet garantuje svaz. 

Výpočet koeficientů (podle podmínek FCI): na tři desetinná místa 

Při rovnosti koeficientů rozhoduje: 1. Lepší koeficient v závodech nad 500 km 

             2. Vyšší počet kilometrů započítaných závodů 

Deklarování závodů: nejpozději do 31. března 2015 v závodních plánech OS. 

Chovatel, nebo tým může soutěžit jen s jedním družstvem 

Přihlášky není potřebné zasílat. 

Soutěžní vklad za všechny chovatele zaplatí národní svazy. 

Soutěžní vklad na mezinárodní vyhodnocení je 5 centů za evidovaného člena.  

Národní svazy zajistí odpovídající ocenění i na národní úrovni. 

Mezinárodní vyhodnocení Inter mistrovství 2015 bude provedeno na 66. Polské národní výstavě 

v Sosnowci v lednu 2016.  

 

Řídící výbor soutěže: po jednom zástupci ze zemí, jejichž chovatelé se do soutěže zapijí. 

 

 

Připravili: RNDr. Daniel Dudzik  

  Ing. Jaroslav Novotný 
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ČMS CHPPH -komise posuzovatelů – CV Lysá n/Lab. 2014 

z činnosti komise posuzovatelů 

 

Rok 2014 byl bohatý na posuzovatelské akce. V lednu celostátní výstava 2014 společně 
s Evropskou výstavou a v prosinci celostátní výstava 2045. Řada posuzovatelů bodovala dvě 
výstavy standardu bez limitu. V říjnu 2014 posuzovatelé absolvovali pravidelné školení za účasti 
kolegů – posuzovatelů ze Slovenska. 

K lednovým akcím již bylo hodně napsáno, po dlouhých letech veliký úspěch našich 
chovatelů. 

Celostátní výstava 2014 Lysá se konala v netradičním termínu 12.-13. prosince 2014. 
Důvody prosté, termín konání olympiády a konání výstavy na Slovensku. Pro konání CV týden 
před olympiádou byly obavy, že vybrané holubi do kolekce standard by se nemuselo podařit udržet 
ve výstavní kondici. 

Komise pro posuzování celostátní výstavy navrhla deset posuzovatelů, které později 
prezidium schválilo. Na celostátní výstavě bylo vystaveno 47 holubů a 38 holubic se splněným 
limitem a nově kategorie standard holoubě (dle kategorie Sport F) 34 holubů a 33 holubic. 
Posuzování holubů provedli pp. Daniel Hrbáč (Karviná-Ostrava), Ing. Václav Kasal (České 
Budějovice, Jaroslav Kadlček (Uherské Hradiště), Břetislav Vaňhara (Opava) a Luboš Veselý 
(Pardubice). Holubice posuzovali pp. Jan Jonáš (Praha), Vladislav Novák (Plzeň), Ing. Stanislav 
Sadil (Pardubice), Karel Šulák (Hodonín) a Miroslav Uherek (Uherské Hradiště). Náhradníkem pro 
posuzování byl Karel Mareš Znojmo).Výsledky celostátní výstavy i olympiády jsou dnes již známy, 
není nutno je opakovat, ale potvrdilo se, že máme dostatek standardních a při tom také výkonných 
holubů. Ve špici opět zazářil holub Miloše Dobrovolného (Hodonín) a znovu se ukázali standardáři 
Ing. Ladislav Vojtěšek (Uherské Hradiště) a Břetislav Vaňhara (Opava). Potěšitelné je, že se stále 
zvyšují počty vystavovaných standardů z řad posuzovatelů a stále více holubů chovatelů vysoce 
výkonných holubů př. Jiří Šafranko (Trutnov), Marek Skrbek (Beskydy) a další. Všem 
vystavovatelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší republiky. Zvláště chci ještě popřát 
další úspěchy mladému chovateli kategorie Standard holoubě Petru Janků (Východočeská), pro 
nezasvěcené pokračovateli v chovu Štěpána Kopálka.  

Celkově je možné konstatovat, že úroveň standardních holubů jde vzhůru. Problémová se 
jeví příprava holubů do výstavní kondice ať z důvodu teplého počasí nebo proto, že chovy po 
skončení závodů jsou uzavřeny, aby se zabránilo škodám od dravců. Pokud se některým 
chovatelům na CV zdála nižší bodová ohodnocení holubů, je to tím, že jsme doposud hodnotili 
holuba průměr 92,50 a nyní jsme se sjednotili s ostatními a za základ výše průměrného obodování 
je nyní  hodnota 91,50.  

Za rychlé a kvalitní zpracování výsledků je nutno poděkovat výpočtáři Janu Filipimu, který 
navíc zpracoval graf posuzování jednotlivých posuzovatelů a pokud zůstane kapacita ve 
Zpravodaji bude součástí tohoto pojednání. Samozřejmosti jsou ve výpočetním středisku 
k dispozici bodovací lístky. 

Na úspěších našich holubů se podílí nejen chovatelé úspěšných holubů, ale také i 
posuzovatelé tím, že se zde zhodnocuje změněný systém pravidelných školení posuzovatelů 
zaměřený na sjednocení názorů na jednotlivé partie a výši přidělovaných bodů a také účast a 
spolupráce se slovenskými posuzovateli na našem školení. Ze školení vyšel též požadavek na 
prezidium, aby v kolekcích pro CV byly kategorie standard nezastupitelná. 

Ještě se chci zmínit o počtu posuzovatelů na CV. Letos po dlouhé době (naposledy 2008) 
se přistoupilo ke zvýšení počtu z pěti na deset posuzovatelů. 

Byl jsem komisí pověřen zpracovat aktualizaci posuzovatelského sboru a provést rozbor 
posuzovatelské základny jak do účasti na školení tak do počtu odposuzovaných CV. Posuzovatelé 
jsou rozděleni do pěti pásem: Morava sever – vedoucí Josef Konopka, Morava střed – vedoucí 
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Josef Gajdoš a Morava Jih – vedoucí Karel Mareš, Čechy jihozápad – vedoucí Jan Jonáš a Čechy 
severozápad – vedoucí Luboš Veselý. Vedoucí pásem předali seznamy posuzovatelů, kteří jsou 
aktivními posuzovateli a udržují kontakt se svými vedoucími. V posledních letech jsme se také 
zaměřili na výchovu nových posuzovatelů, je smutné, že některé z těchto absolventů 
posuzovatelských zkoušek jsme již nikdy více neviděli a zřejmě ztratili o posuzování zájem. 
Aktualizovaný seznam bude k dispozici na svazových stránkách. 

Za posledních 5 let se školení posuzovatelů zúčastnilo 43 posuzovatelů. Z tohoto počtu je 
20, kteří se zúčastňují pravidelně, sedm třikrát a ostatní méně. Co se týče posuzování CV pouze 7 
posuzovatelů posuzovalo více než dvakrát CV. Jsou posuzovatelé, kteří mají více 
odposuzovaných CV, ale ti nejsou delegováni na CV z důvodu nezúčastňování se pravidelných 
školení a tím u nich není předpoklad, že jsou názorově v souladu se současným trendem 
posuzování. Proto je nutno do CV zapojit více, zejména mladých posuzovatelů, protože jenom 
praxe potvrdí, že jsou schopni kvalitně zastoupit nás starší. Protože každý rok je buď evropská 
výstava nebo olympiáda, ve kterých chceme uspět není možné stanovit posuzovatele jenom 
z mladých posuzovatelů. V letošním roce , při posuzování CV, dělal vedoucího u holubů Ing. Kasal 
a u holubic Vladislav Novák. Jedná se o velice zkušené odborníky, kterým se také podařilo své 
kolegy sjednotit tak, že nedošlo k žádným vybočením a při tom posuzování nebylo alibistické, tak 
aby byla vidět snaha dostat se při vyhodnocování do průměru. Toto je také důsledkem toho, že se 
zrušili zapisovatelé a každý posuzovatel pracuje absolutně samostatně. 

V závěru, s předstihem, školení posuzovatelů budu v termínu 14.-15. října, opět v Dolním 
Němčí.    

 

Dr. Pavel Opatrný 
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Posuzování kategorie Standard holubi na CV 
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Posuzování kategorie Standard holubice na CV 
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Povídání o bodování standardu s Danielem Hrbáčem 
 

Pane Hrbáč máme za sebou výstavu OS Opava. Máme za sebou první zkušenosti s novým 
bodovacím lístkem, Vy máte před sebou posuzování celostátní výstavy v Lysé nad Labem. 
Vytrhávám citaci ze zápisu posuzovatelů „…. dochází k podstatným změnám v pohledu a 
hodnocení mezinárodního standardu….. Předcházející rok je považován za zlomový pro 
posuzování. Ne standard jako takový, ale standard výkonný……“ Jaké podstatné změny, jaký zlom 
pro posuzování vlastně nastal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV v Lysé nad Labem je pro mne během jednoho měsíce pátá výstava, kterou jsem bodoval na 
novém formátu bodovacího lístku. Bodové rozmezí zůstalo stejné, jen se změnilo uspořádání 
bodových hodnot a jakási číselná hodnota průměrného holuba, která vzešla ze školení 
posuzovatelů. Všechny výstavy se nejen mě, ale všem posuzovatelům, se kterými jsem posuzoval, 
hodnotily dobře a vliv nového uspořádání bodovacího lístku nebyl žádný problém. Pravidelně 
posuzuji několik oblastních výstav každým rokem a k tomu výstavy a výběry některých základních 
organizací, ale být nominován na posuzování celostátní výstavy je pro mne velkou výzvou a ctí. A 
rád se této příležitosti ujmu. Standard poštovního holuba je stále stejný, ten se nemění. Mění se 
jen počet umístěných kilometrů u poštovních holubů. A vzhledem ke zvyšující se rychlosti holubů a 
z toho plynoucí kratší době trvání závodu i díky nižším počtům nasazených holubů, se stává 
standardní holub, tak jak jste uvedl v otázce více typem sportovním. Což se promítlo hlavně u nové 
kategorie standard holoubat, kde většina OS má 5 závodů s holoubaty a dle propozic standard 
holoubat musí mít 3 umístění. 

Domnívám se, že my posuzovatelé víme o těchto změnách. Myslíte si, že to takto 
vnímají i chovatelé? 

Dle mého názoru, kdo se zajímá a kdo chce vědět, tak tyto informace má a nebo je dokáže 
získat, buď ze zápisu školení posuzovatelů, nebo od posuzovatelů samotných, kteří by v tomto 
směru měli vést osvětu. 

V zápisech i při návštěvách CV nebo olympiád si můžeme všimnout staronového 
problému – rozdíly v bodování. Vnímáte to jako problém? Není to jen nutná skutečnost? 

Asi se nějakým rozdílům úplně nevyhneme. Posuzování poštovních holubů je subjektivní a 
jak jste uvedl, tak v každé zemi se na různé partie dívají různě. Jediná možnost je pořádaní 
společných školení a pokoušet se co nejvíce se sjednotit. Toto je ale asi málo reálné. V letošním 
roce školení posuzovatelů proběhlo i s výkladem kolegů posuzovatelů ze Slovenska, kde k 
jednotlivým partiím byl i rozsáhlý výklad. Každý si holuba mohl vzít a říci svůj názor. A to je dle 
mého názoru to nejdůležitější. Diskuze. Pokud rozhodčí oboduje výstavu a hlavně, když je to 
výstava vyššího stupně a posuzují společně rozhodčí z různých zemí, kteří spolu nikdy 
nekonfrontovali svůj pohled na standard, tak budeme muset brát rozdíly v bodování, tak jak říkáte, 
tedy jako nutná skutečnost. 
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Nejen letos, ale i v minulých letech na výstavách OS Opava nemáme s rozdíly v 
bodování žádný problém. Trochu jsem byl zvědavý na letošní rok s novým bodovacím 
lístkem, ale opět byly jen nepodstatné rozdíly.  

Dle mého názoru je to právě o té diskusi a snahy se v pohledu na standard poštovního 
holuba co nejvíce přiblížit. Máme prostor ke společné diskusi. Přece jen v naší ZO Krásné Pole 
jsou 4 posuzovatelé a v OS Opava je nás 6. Každoročně spolu posuzujeme a hlavně diskutujeme 
a vzájemně své bodování porovnáváme. Máme snahu svůj pohled na standard poštovního holuba 
sjednotit. My máme zažité, že hned po bodování si sedneme kolem stolu a po jednom hlásíme 
pořadateli výstavy body jednotlivých holubů. Už to je první porovnání naší práce a hned všichni 
víme, jak jsme se u daného holuba shodli. A dle mého názoru je to velmi přínosné. 

V roce 1965 jako první posuzoval olympiádu pan Alois Bronec z Ostravy. Vy jste 
první posuzovatel z Ostravy, který má mezinárodní oprávnění k posuzování olympiád. 
Dosahujete výborné výsledky v rámci ČR, reprezentoval jste ČR v Budapešti na 
Středoevropské výstavě s holuby v kategorii výkon za život. Posuzovatelem nejste dlouho. 
Poraďte nám literaturu a praxi, která Vás přivedla tak vysoko. 

Nejsem člověk, který se rád hodnotí. Myslím si, že když něco dělám, tak to dělám s chutí a 
naplno. A chci za svou snahu vidět kvalitní výsledek. A to i jako posuzovatel, i jako člen výborů OS 
či ZO. Co se týká holubů - základy úspěchů a to, jak po stránce samotných holubů, tak po stránce 
informací, jak s těmito holuby pracovat jsem získal od pana Gebauera z Třebovic, který mi diktoval 
a já si zapisoval informace o ošetření holubů, závodních metodách, přípravě holubů na závod a 
vše, co tito jeho holubi měli za přednosti a nedostatky. A k té literatuře, kterou jste zmínil. Já si 
myslím, že nejen literatura, postřehy různých chovatelů od nás i ze zahraničí, ale i různé návody a 
doporučení prodejců nebo výrobců produktů pro holuby a jejích návody můžou být jen jednotlivými 
střípky mozaiky, kterou si musí každý chovatel poskládat sám. Postupem času jsme si tyto 
jednotlivé poznatky aplikovali do svého jakéhosi systému péče o holuby. Vždy si to musí každý 
přizpůsobit svým podmínkám. Dle mého názoru neplatí to, když mi někdo řekne, že musí to být 
tak, či onak. Musí se to hlavně skloubit s možnostmi chovatele. A zde jde především o zaměstnání, 
čas možný obětovat holubům, propozice holubníku a v neposlední řadě prostředky, které je 
chovatel ochoten uvolnit pro tento náročný koníček. Co se týká posuzování poštovních holubů, tak 
k posuzování poštovních holubů mě přivedl výborný chovatel a posuzovatel Ing. Jaromír Výtisk. V 
podstatě veškerý základ mého posuzování jsem dostal od něj. On byl i mým „garantem“ v době, 
kdy jsem byl čekatel a dělal mu zapisovatele. Ing. Jaromír Výtisk mě seznamoval se svými 
poznatky, zkušenostmi a se svým pohledem na standard poštovního holuba, kterému jsem se 
snažil přiblížit. 

Pane Hrbáč tak jaká byla Vaše první CV v roli posuzovatele? Jak se posuzování lišilo 
od dosavadní Vaší praxe? A jací byli holubi na CV podle Vašeho názoru? Měli jste dost 
času? Odevzdávali jste bodovací lístky v průběhu posuzování? Jak se Vám líbili vystavení 
holubi a vítěz, kterého známe od výstavy u nás? Byl na CV lepší? 

Na posuzování CV jsem se velmi těšil. Opět musím zopakovat, že jsem velmi rád za tuto 
příležitost. Velmi věcná a dle mého názoru důležitá byla instruktáž posuzovatelů před samotným 
posuzováním. Samotné posuzování proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Zajímavá zkušenost byla 
pro mne posuzování bez zapisovatele, ale s pomocí „pultíku“.  Zrovna na samotný „pultík“ jsem byl 
velice zvědavý a musím Vám říci jen pozitiva a chválu. Beru to jako tak dobré řešení, že jako 
spolupořadatel výstav OS Opava zvažuji aplikovat toto řešení i v našem oblastním sdružení. K 
Vaší otázce ohledně času na posuzování vám musím říct, že času bylo tolik, kolik posuzovatelé 
potřebovali a nikdo nebyl časově omezován. Bodovací lístky se v průběhu posuzování 
odevzdávaly předsedovi posuzovatelského sboru JUDr. Opatrnému, který je průběžně odnášel ke 
zpracování. Já byl určen k posuzování holubů. Vystavení holubi byli ti nejlepší, které v danou chvíli 
posuzovatelé na oblastních výstavách vybrali. Prostě vítězové oblastních výstav. A posuzovatelé 
mohou vybírat jen z těch holubů, kteří na výstavě jsou a mají splněné podmínky FCI. 
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Vítězný holub pana Vaňhary byl na CV z holubů nejlepší, a proto jednoznačně vyhrál.  
Holub byl na CV perfektně připraven a byl ve výborné kondici. Skutečně s přípravou tohoto 
holuba si dal pan Vaňhara záležet, a jak všichni přítomní mohli vidět – UMÍ TO!! 

 
Mgr. Jiří Albrecht, Krásné Pole 
 

 

 

 

 

 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01  Nitra 
Telefón / fax 0042137 6537503, e-mail: szchph@agroinstitut.sk, web: www.postoveholuby.sk 

IČO: 31790852,  bankové spojenie UniCredit Bank č.ú.: 6619561044/1111 pobočka Nitra 

 

Smernica Medzinárodnej testovacej stanice poštových holubov na rok 2015 
 
Sídlo stanice: Agrokomplex š.p. Nitra – Výstavná 4, 949 01 Nitra. 
Optimálna kapacita testovacej stanice je 750 holubov.  
 
Príjem holubov je od 20.4. – 11.5. 2015. Preberací deň je vždy v pondelok - od 14.00 do 17.00 hodiny, t.j. 
každý týždeň vo vyhradenom termíne a čase. Odovzdávanie holubov je osobne, respektíve povereným 
zástupcom. Zahraničné dodávky sa môžu uskutočniť aj iným dohodnutým spôsobom a v inom čase. 
S dodávkou holubov je podmienka prevzatia: 

- holub nesmie byť starší ako šesť týždňov 
- holub musí mať rodovú obrúčku ročníka 2015 a musí byť doručený vyplnený rodokmeň 

 holuba aspoň s dvoma generáciami a preukazom o vlastníctve (bez rodokmeňa 
usporiadateľ holuba neprevezme) 

- odovzdané platné veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave holubov – Regionálnou 
veterinárnou správou 

- očkovanie paramyxovírus - minimálne 15 dní pred odovzdaním v MTS 
- zaplatiť vstupný poplatok  30 Eur za kus. 

Preberať sa budú len holuby prihlásené, zaplatené a usporiadateľom potvrdené (na web stránke SZCHPH) 
k prevzatiu. Holuby sa považujú za prihlásené po uhradení vstupného poplatku. 

Potvrdenie prevzatia (aktualizácia) bude uvádzaná na web. stránke SZ CHPH: 
www.postoveholuby.sk  vždy každý piatok. 

 

Pretekový plán  
Nácviky: 8.8 – 23.8.2015 spolu 6 – 8 krát od 10 do 70 km 
Preteky: 28.8. Pretek č.1.  cca 130 km 

 1.9. Pretek č.2.  cca 150 km 
 8.9. Pretek č.3.  cca 260 km 
15.9. Aš     cca 465 km 

Finálový závod sa skracovať nebude. V prípade nepriazne počasia sa uskutoční v náhradnom termíne. 
 
Vyhlásenie a ocenenie súťaží 
V každom preteku budú ocenení prvé tri priletené holuby 

  1. cena   100 Eur 
  2. cena     80 Eur 

mailto:szchph@agroinstitut.sk
http://www.postoveholuby.sk/
http://www.postoveholuby.sk/
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  3. cena     50 Eur 

 Finálový pretek - ocenených prvých tridsať 
 priletených holubov 

  1. cena  3.000 Eur 
  2. cena  2.000 Eur 
  3. cena  1.500 Eur 
  4. cena  1.200 Eur 
  5. cena  1.000 Eur              S pohárom – víťaz 2014,Rudorfer Michael, 
Rakousko 
  6. cena     900 Eur 
  7. cena      800 Eur 
  8. cena      700 Eur 
  9. cena       600 Eur 
10. cena      500 Eur 
11.- 20. cena     100 Eur 
21.- 30. cena       50 Eur 

ESO holub: 
  1. cena     200 Eur 
  2. cena     150 Eur 
  3. cena     100 Eur 

Podmienky výpočtu:  
a)  najnižší súčet umiestnení v pretekoch 
b)  dolet holuba z každého preteku v deň vypustenia. 
 
Zdaňovanie výhier a ocenení: 
Ceny,  ktoré získajú chovatelia účastníci TS,                           Ocenenie World Championship 2012.  Zľava:  
budú zdanené v zmysle zákona č. 595/2003.                           Dr. Tereso - prezident FCI, Van Bockstale –  

         Belgicko, Istvan Bardos – Maďarsko, 
Dražba:   Do troch týždňov  prebehne dražba všetkých               zástupca Chorvatska a Juraj Kurek 
priletených holubov „online“ s vyvolávacou cenou 25 Eur.  
Všetky holuby budú ponuknuté iba v internetovej dražbe. Pri prvých tridsať doletených holubov bude mať 
chovateľ podiel z dražby 50 % vydraženej ceny. Na ostatných dražbách sa chovateľ už nepodieľa na predaji. 
Organizátor môže podmienky dražby usmerniť zverejnením na webe. 
 
6.  Riadenie MTS – Prezídium SZ CHPH poverilo riadením MTC riadiaci výbor, ktorého predsedom je Ing. 
Juraj Kurek  

7. Ostatné mimoriadne ustanovenie 
V prípade vzniku mimoriadnych veterinárnych a zdravotných situácií,  štátnym orgánom bude vydané 
nákazové opatrenia, môže usporiadateľ odstúpiť od súťažných podmienok. Pri vzniku takéhoto stavu, 
chovateľovi sa vrátia vstupné poplatky po odpočítaní nákladov na prevádzku stanice, pripadne sa dohodne 
odpredaj holubov. 

Ak nebude naplnená kapacita stanice, usporiadateľ môže zmeniť ocenenie podľa % obsadenia. Zmenu musí 
zverejniť na web stránke: www.postoveholuby.sk, najneskôr však pred prvým pretekom. 

 

V Nitre, dňa 2. januára 2015   

                                                                                       Ing. Juraj Kurek, predseda riadiaceho výboru    

 

Prihláška je dostupná na:  http://www.postoveholuby.sk/centrum/prihlaska.pdf 

 

http://www.postoveholuby.sk/
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SOUTĚŽ 
pro mladé chovatele 
poštovních holubů 

Ahoj,  

jsi chovatelem poštovních 

holubů a je ti do 18 let?  

Ano! Tak využij šance vyhrát v další soutěži ČMS CHPH! 

V čem soutěž spočívá? Je to jednoduché! 

Stačí správně odpovědět na následující 3 otázky. 

Otázka č. 1: Zahájení zasazování závodu je přípustné pouze za přítomnosti nejméně? 

A) 5ti účastníků závodu B) 8mi účastníků závodu C) 10ti účastníků závodu 

Otázka č. 2: Jaký bude nejdelší závod pořádaný MSS CHPH v roce 2015? 

A) Krajková - Květná B) Bad Bentheim C) Oostende 

Otázka č. 3: Který chovatel získal dvě zlaté medaile na 34. Olympiádě v Budapešti? 

A) Lubomír Kubáček B) Marek Skrbek C) Michael + Martin Polášek 

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

Nejpozději do 31. března 2015! 

Ze všech došlých správných odpovědí budou vylosováni tři výherci,  

kteří budou zveřejněni na webu www.postovniholub.cz. 

 

Každému z výherců bude předáno jedno holoubě, které bude moci být prověřeno v letové sezóně 

2015.  

Holoubata darovali:  Polášek Michael a Martin, Olympia – Mácha a Kubáček Lubomír.  

Letu Zdar 

Jan Filipi 

pověřený zástupce prezídia ČMS CHPH pro práci s mládeží 
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Antonín Polívka 

7.8.1942 – 22.2.2015 

 

Čestný člen svazu zemřel po dlouhé těžké 
nemoci v rodinném kruhu v neděli 22. února. 

Chtěl bych vzpomenout na Tondu především 
jako na chovatele poštovních holubů, obětavého 
funkcionáře, čestného člena svazu a kamaráda. 

Neznal jsem ho tak dlouho, abych měl ve 
svých vzpomínkách jeho chovatelské začátky, ale 
bylo nádherné poslouchat vyprávění o tom, jak jako 
kluk získával své první pošťáky. Jak jezdil na kole 
opakovaně desítky kilometrů a jak získal své první 
holuby od pana Trněného teprve, až mistrovi pomohl 
vybírat brambory. Nebo jak získal první holoubě od 
špičkového chovatele pana Šmehlíka z Brankovic po 

několika návštěvách, kdy se nedostal ani za vrata, až mu pomohl zalepit kolo. Tyto a 
mnohé další historky se opravdu krásně poslouchaly.  

Tondu jsem poznal před 26 lety při podobné smutné příležitosti, když odešel 
z holubářského světa Tondův výborný kamarád, můj otec. Byl to Tonda a Jarek Pecha, 
kteří mě vtáhli mezi holubáře a pomáhali mi v těžkých začátcích. Budu jim vždy děkovat za 
to, že jsem mohl poznat krásu doletu holubů ze závodu. 

Holubáři se dají dělit na milovníky holubů, závodníky a funkcionáře. Všichni, kdo 
Tondu znali, věděli, že závodění s holuby bylo u něj tak trochu na vedlejší koleji. Snad na 
to měly vliv jeho velmi aktivní začátky se standardními holuby, že v holubech nehledal jen 
prostý výkon na trati. Byl milovník poštovních holubů v pravém slova smyslu. 

Znal jsem ho však především jako funkcionáře, to byla jeho pravá parketa mezi 
námi holubáři. Vykonával snad všechny funkce, na které si vzpomenete. Na všech 
úrovních od základní organizace až po ty vrcholové. Byl předsedou OS Brno, v letech 
1994 – 1997 byl předsedou Moravskoslezského sdružení, nejvyšším představitelem 
holubářů byl jako předseda ÚOK pět let od roku 1998 do ledna 2003. Byl jedním 
z hlavních aktérů obnovení samostatného svazu chovatelů poštovních holubů. V něm pak, 
jako tajemník svazu, byl jedním z předních funkcionářů svazu až do minulého roku. 
V lednu 2013 mu byl prezídiem svazu udělen titul „Čestný člen svazu“. 

Tím vším a mnohým dalším se náš kamarád Tonda hluboko zapsal do našich 
vzpomínek. Je těžké si představit, že se už nezapojí do našich do našich vážných 
holubářských diskusí, které mi ale teď, kdy Tonda už není, připadají mnohem méně 
důležité.  

 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
prezident svaz 
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Blahopřání 
______________________________________________________________________________ 
 

V letošním roce oslaví kulatá výročí naši následující chovatelé: 

18.1.2015 Sagan Pavel 70 let, 
22.1.2015 Pavel Josef 60 let, 
29.5.2015 Fišer Otto 60 let. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Pavel Sagan                               Josef Pavel                            Otto Fišer 

Jmenovaným chovatelům přejí hodně zdraví a osobní pohody kamarádi ze ZO Červená 
Voda.  
______________________________________________________________________________ 
 
Dne 17.2.2015 oslaví své 90 narozeniny náš dlouholetý úspěšný chovatel poštovních holubů a 
předseda ZO Nová Bělá 

pan Doc. Oldřich Rušaj 
 

Dne 8.2.2015 oslaví své 70 narozeniny náš dlouholetý úspěšný chovatel poštovních 
holubů a předseda ZO Nová Bělá 

pan Zdeněk Šeděnka 
 

Hodně zdraví a životní pohody přejí holubáři ZO-Nová Bělá 
______________________________________________________________________________ 

 
Před nedávnem oslavili kulatá výročí naši následující chovatelé: 

22.9.2014 Karel Florián 80 let 
13.12.2014. MUDr. Jiří Ničovský 70 let 

18.1.2015 Lubomír Gruber 60 let, 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
   Lubomír Gruber       MUDr. Jiří Ničovský   Karel Florián 

Hodně zdraví a životní pohody přejí holubáři ZO Moravany 
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______________________________________________________________________________ 

 
Dne 21.4.2015 oslaví své 70 narozeniny náš dlouholetý chovatel poštovních holubů 

 

pan Stanislav Byrwa 

 
Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů přejí kamarádi 

ze ZO Kutná Hora. 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní organizace 0175 Křepice slavila 14. února 60 let od založení 

Dne 14. února 2015 se uskutečnila slavnostní schůze základní organizace 
v Křepicích, které se zúčastnilo 17 aktivních či bývalých, zakládajících členů. Čestnými 
hosty byli starosta obce Zdeněk Brandl, místostarosta Leoš Pokorný a skoro rodák obce 
prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný. 

Do dalších let přeje redakce časopisu hodně úspěchů. 
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Honorování zveřejněných článků Částka 100,- Kč 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. Krásnohorské 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: Polívka Antonín, Ing. Novotný Jaroslav 
datum vydání 20.3.2015 

Tisk: GILL s.r.o., Bzenecká 14, 636 00 Brno 
Počet výtisků: 1.800 

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


