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Celostátní výstava 2015 v Hluku 
11. – 12.12.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vážení čtenáři, psát o celostátní výstavě něco, co vás zaujme, je dost tvrdý oříšek. 
Porovnám-li počet registrovaných chovatelů v České republice s počtem návštěvníků prosincové 
celostátní výstavy, vyjde mi, že se jí zúčastnil každý třetí chovatel poštovních holubů v republice. 
Tímto úvodem chci říct, že vám asi nemohu říct nic nového. Na vlastní oči mnozí z vás viděli jaká 
byla, jak moc se pořadatelům povedla a co třeba zaskřípalo. Celostátní výstava byla velmi kladně 
zhodnocena jak prezídiem svazu, tak na celostátní konferenci. Hlavní ale je, že se podle ohlasů, 
které se ke mně donesly, líbila vám návštěvníkům. Přesto bych rád vyzdvihnul a okomentoval 
z mého pohledu některé novinky. 

Uspořádáním výstavy začnu. Pro pořadatele v Hluku už je po těch letech příprava CV 
rutinní záležitostí, ale vždy se najde něco, co je potřeba udělat jinak, lépe. Pořadatelé se dle mého 
názoru skvěle vyrovnali s tradičním pojetím uspořádání kolekcí OS v samostatných blocích a s 
komplikací, kterou pro ně jistě bylo navýšení počtu holubů v kolekcích OS na 14 kusů. Kolekce o 
14 holubech už sice byla na minulé výstavě v Lysé na Labem, ale tam kolekce OS neměly 
samostatný blok. Byly seřazeny v dlouhých řadách a standardní holoubata byla jinde 
v samostatném bloku. Uspořádání zvolené v Hluku je ve výstavním prostoru přehlednější a dává 
ucelenější pohled na úroveň holubů a chovatelů v jednotlivých OS. 

Takzvaný VIP prostor pro významné hosty svazu, kde si mohli odpočinou, podebatovat, 
občerstvit se u připravených švédských stolů. To byl další plusový bod pro pořadatelský tým, který 
byl podpořen ještě volnou dvoudenní vstupenkou na výstavu a osobními pozvánkami pro čestné 
členy svazu, významné chovatele a zahraniční hosty. Pozvání do těchto příjemných prostor 
s výbornou obsluhou obdrželi také všichni posuzovatelé celostátní výstavy a členové prezídia 
svazu. Zkušenosti získané při pořádání Evropské výstavy v Brně byly určitě velkým přínosem pro 
společenskou stránku celostátní výstavy.  
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Předseda MSS RSDr. Zdeněk Uherek předává pohár generálního mistra ČR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Na bedně“ Generálního mistrovství ČR, zleva Martin Polášek, Marek Skrbek a Lubomír Kubáček  
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Využití tabletů při posuzování standardních holubů na celostátní výstavě. Další novinka, 
která se stoprocentně osvědčila. Počáteční nervozita posuzovatelů z elektroniky, ke které asi 
v naprosté většině nemají kladný vztah, se určitě za chvíli rozplynula. Jednoduchost ovládání, 
rychlost zapisování bodů a absence možnosti chyb v součtech. To byly asi hlavní klady pro 
odpovědnou práci posuzovatele. Stažení dat z jednotlivých tabletů o posouzených holubech do 
počítače, zpracování programem a tisk hotových výsledků to už pak bylo otázkou několika minut. 
Odpadla pracná kontrola bodovacích lístků, jejich ruční přepisování a výpočty průměrů. Nemohlo 
se tak stát takové faux pas jako při Evropské výstavě v Bukurešti, kdy pořadatelé opravovali již 
zveřejněné pořadí holubic kvůli součtové chybě na bodovacím lístku, na kterou přišli slovenští 
delegáti. Otevřená zůstává otázka kolik dalších jich zůstalo. Na elektroniku jsme si už v našem 
sportu zvykli při používání elektronických systémů konstatování, posuzovaní je teď na řadě. Při 
rychlosti jakou se elektronika vyvíjí je možné, že za pár let bude mít každý posuzovatel bodovací 
prográmek ve svém mobilu a esemeskou pošle data z posuzování do počítače. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční soubor a kapela „Kunovjan“ 

Snaha o znovuzrození společenského večeru pro hosty výstavy, večeru, kterým by na 
patřičné úrovni gradovala celostátní výstava, konečně přinesla pěkné ovoce. Po dlouhých letech, 
kdy krásné taneční zábavy se společenským programem vystřídala nuda a nezájem, se povedla 
opravdu pěkná společenská akce. Když nepočítám závěrečný večer pro hosty a delegáty 
Evropské výstavy v Brně, to byla přece jen jiná liga a jiné možnosti, byla tato akce prvním 
úspěšným pokusem o návrat vyšší společenské úrovně na naše výstavy. Při CV v Hluku se 
pořadatelé vždy snažili o podobný závěr výstavy s předáním cen generálním mistrům ČR, ale 
srovnání s podobnými akcemi u našich sousedů v zahraničí kterýmkoliv směrem by dopadlo 
špatně. Chovatelé a jejich drahé polovičky si odvykli s něčím takovým počítat a aktivně se zapojit. 
Letošní večer s bohatým kulturním programem, tancem, hudbou a s oceněním nejlepších 
chovatelů v Generálním mistrovství ČR 2015 byl opravdu důstojným vyvrcholením celé podařené 
výstavy. Snad je to opravdový obrat k lepšímu. 
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Pořadí kategorie Standard holubi (celkem bodováno 38 holubů) 

poř. chovatel OS holub číslo km body body 

1 Dobrovolný Miloslav Hodonín 09-0162-324 3760,60 92,000 100 

2 Dvořák František Hodonín 10-0160-31 2637,84 92,000 

 3 JAST Bojko Třinec 12-0241-315 3184,32 91,667 100 

4 Kodl - Frenzl Lidice 12-045-3881 4090,89 91,500 100 

5 Hradil František Haná-Olomouc 12-0215-2050 6309,78 91,500 90 

6 Kamenář Karel  Zlín 09-0265-6 2887,85 91,417 90 

7 Volf Jaroslav Český západ 10-0308-153 4505,50 91,333 90 

8 Skrbek Zdeněk Opava 09-6018402 3418,77 91,333 90 

9 Hradil Marek Prácheň 11-1009-1632 3312,25 91,333 80 

10 Vojtěšek Ladislav Uh. Hradiště 13-0251-1022 2983,00 91,333 80 

11 Vlk Jaroslav Tábor 09-0214-213 2872,95 91,333 80 

12 Gelnar Jaromír Hlučín 13-0159-588 2550,63 91,333 70 

13 Bartl Pavel Uničov 12-0236-7935 7503,95 91,250 70 

14 Hanuš Ladislav Brno 11-0145-1  5123,15 91,250 70 

15 Duda R. + E. Karviná-Ostrava 11-0152-737 5009,28 91,250 60 

16 Šámal Martin  Louny 11-050-22 3743,66 91,250 60 

17 Cech Vladimír Horácko 11-04-214 3004,18 91,250 60 

18 Zvoníček Jiří Valašsko 12-0248-977 2502,67 91,250 60 

19 Kroupa Jiří Č. Budějovice 11-05-537 6959,53 91,167 50 

20 Šindelář Josef Středočeské 11-0127-3536 5205,04 91,167 50 

 
Pořadí kategorie Standard holubi 2015 (celkem bodováno 32 holubů) 

poř. chovatel OS holub číslo km body 

1 KK-Team Hoblík Opava 15-0224-3684 574,61 91,917 

2 Janků Petr Východočeské 15-0137-233 519,58 91,667 

3 Bursík Radek Znojmo 15-0305-55 500,60 91,500 

4 Hanuš Ladislav Brno 15-0145-390 665,31 91,417 

5 Milota Milan Prácheň 15-0123-481 613,46 91,333 

6 Cienciala + Martynek Třinec 15-0239-234 666,63 91,250 

7 Janků Petr Východočeské 15-0137-372 625,08 91,250 

8 Páral Miroslav Vysočina 15-0139-528 606,00 91,250 

9 Čihák Josef Tábor 15-020-785 464,64 91,250 

10 Jelínek Miloslav Louny 15-050-1071 747,63 91,167 
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Pořadí kategorie Standard holubice (celkem bodováno 40 holubic) 

poř. chovatel OS holubice číslo km body body 

1 Vojtěšek Ladislav Uh. Hradiště 11-0251-443 2490,00 92,500 100 

2 Dvořák František Hodonín 09-0160-127 2690,46 92,417 

 3 Vojtěšek Ladislav Uh. Hradiště 14-0251-1357 2540,76 92,167 

 4 Pyszko Karel Třinec 13-0310-262 3295,44 92,000 100 

5 Bří. Uherkovi Uh. Hradiště 14-0254-3704 2878,00 91,750 

 6 Jelínek Miloslav Louny 12-050-836 3658,31 91,750 100 

7 Duda R. + E. Karviná-Ostrava 12-0400-1202 3777,43 91,667 90 

8 Skrbek Marek Beskydy 14-0198-659 3583,95 91,667 90 

9 Spišák Stanislav Č. Budějovice 12-07-310 2970,34 91,667 90 

10 Zvoníček Jiří Valašsko 13-0248-741 2554,50 91,667 90 

11 Pítra Václav Prácheň 13-0123-33 2375,46 91,667 80 

12 Černý Josef Zlín 14-0400-1423 2312,98 91,667 80 

13 Novák Vladislav Český západ 12-078-38 2177,74 91,667 

 14 Kubáček Lubomír Uničov 12-0234-1387 8513,42 91,583 80 

15 Brzobohatý Ladislav Sever 12-017-33 3390,99 91,583 70 

16 Šindelář Josef Středočeské 12-0127-301 2798,70 91,583 70 

17 Ptáček Miroslav Podoubraví 12-0294-612 2506,99 91,583 70 

18 Dvořák František Hodonín 11-0160-484 2415,27 91,583 60 

19 Kavka Jaroslav Praha 12-0111-616 2214,29 91,583 60 

20 Kohoutek B. + M. Znojmo 13-0277-533 2101,32 91,583 60 

 
Pořadí kategorie Standard holubice 2015 (celkem bodováno 29 holubic) 

poř. chovatel OS holubice číslo km body 

1 Vybíral Vladislav Zlín 15-0269-52 603,25 92,000 

2 Zvoníček Jiří Valašsko 15-0248-1808 656,67 91,750 

3 Kratochvíl Dušan Znojmo 15-0305-354 928,69 91,750 

4 Bečica Stanislav Hlučín 15-0285-66 633,73 91,667 

5 Antropius Marek Chomutov 15-0999-2750 590,62 91,583 

6 Zapletal Bedřich Domažlice 15-0343-62 547,44 91,583 

7 Droppa Julius Lidice 15-045-72 515,97 91,583 

8 Krejzek Rostislav Český západ 15-079-48 858,85 91,500 

9 Cienciala + Martynek Třinec 15-0239-230 666,63 91,500 

10 Špéra Pavel Hodonín 15-0166-1102 1135,37 91,417 

 
Pořadí v soutěži Oblastních spolků 

pořadí OS body 

 

pořadí OS body 

1. Uh. Hradiště 910 

 

18. Louny 550 

2. Beskydy 840 

 

19. Třinec 520 

3. České Budějovice 780 

 

20. Východočeské 510 

4. Zlín 770 

 

21. Horácko 470 

5. Hodonín 750 

 

22.-23. Sever 450 

6. Valašsko 720 

 

22.-23. Středočeské 450 

7. Uničov 710 

 

24. Znojmo 430 

8.-9. Brno 700 

 

25. Polabí 410 

8.-9. Hlučín 700 

 

26. Český Západ 400 

10.-11. Haná-Olomouc 640 

 

27. Podoubraví 370 

10.-11. Karviná-Ostrava 640 

 

28. Domažlice 340 

12. Pardubice 630 

 

29. Tábor 330 

13.-14. Jižní Morava 600 

 

30. Praha 310 

13.-14. Opava 600 

 

31. Chomutov 300 

15. Vysočina 580 

 

32. Karlovy Vary 220 

16.-17. Lidice 570 

 

33. Náchod 200 

16.-17. Prácheň 570 
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Pořadí výkon za život H 

  chovatel OS holub číslo pohl. kilometry 

1. Hrabal Antonín Haná-Olomouc 08-0209-116 H 28056,860 

2. Doležal Josef Hodonín 06-0170-34 H 27919,330 

3. Tajč Bořivoj Lidice 04-045-3308 H 27332,290 

4. Duriš Peter Uničov 01-0229-1102 H 27172,050 

5. Holuša David Opava 04-0288-612 H 27166,970 

6. Reiterman Jaroslav ml. Horácko 07-0294-59 H 24399,030 

7. Růžička Bedřich Středočeské 05-095-26 H 24315,020 

8. Kadlček Jaroslav Uh. Hradiště 09-0249-633 H 23049,820 

9. Bříza Team Pardubice 07-069-41 H 22436,820 

10. Polášek M. + M. Zlín 08-0266-203 H 22050,850 

 
Pořadí výkon za život HE 

  chovatel OS holub číslo pohl. kilometry 

1. Sláčik Jaroslav Valašsko 08-0197-431 He 23475,190 

2. Kubáček Lubomír Uničov 09-0234-4216 He 22823,380 

3. Klein David Karviná-Ostrava 06-0186-959 He 22011,560 

4. Vítovec P. + M. Prácheň 08-0311-706 He 19935,140 

5. Šindelář Josef Středočeské 10-0127-23 He 19504,750 

6. Vaďura Jaroslav Uh. Hradiště 10-0263-904 He 19438,160 

7. Antropius Filip Chomutov 09-051-53 He 19019,250 

8. Šámal Martin Louny 09-025-975 He 18560,530 

9. Herzig Team Český západ 07-083-1091 He 18511,420 

10. Čulen Jaroslav Jižní Morava 10-0173-1152 He 18136,090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nejlepší chovatelé Mistrovství krátkých tratí ČR 
 
 
 
 



- 9 - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mistři středních tratí ČR    Mistři dlouhých tratí ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ocenění v Inter mistrovství předává předseda ČS Ing. Václav Blažek 
 
 

Takže ještě jednou na závěr poděkování pořadatelům, štafeta je předána a budeme se těšit 
na zasloužené ocenění celoroční chovatelské práce v Lysé nad Labem 6. – 7. ledna 2017. 
 
 
 
 
 
 



- 10 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nejlepší chovatelé v tradiční soutěži o všestranné Eso časopisu „Poštovní holub“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Závěr slavnostního dekorování pak patřil předání diplomů „Čestný člen svazu“ chovatelům, 
kterým toto ocenění udělilo prezídium svazu. V letošním roce to byl Jindřich Swaczina, dlouholetý 
předseda OS Karviná-Ostrava a Ing. Jan Jakubec, člen prezídia a pokladník svazu. 

 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Zasedání FCI -  březen 2016 
 

 
Zasedání direktoriátu FCI v pátek 4. března dopoledne shrnulo výsledky 
projednávání dílčích problémů v jednotlivých komisích. Mimo tyto záležitosti 
bylo předmětem jednání zhodnocení Evropské výstavy v Bukurešti, příprava 
Mistrovství světa v Nevele, příprava olympiády v Bruselu a další organizační 
záležitosti. O výsledcích své práce obšírně informovala veterinární komise a 
komise pro doping. Řešeny byly i nepříliš dobře vedené webové stránky FCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Heslovitě nejdůležitější body jednání: 
 

Změny platné pro olympiádu v Bruselu 2017 

Komise Standard projednal a direktoriátu navrhla rozšíření kolekcí standardních holoubat 
ze dvou samečků a dvou holubiček na tři a tři holoubata ve standardu už na olympiádu v Bruselu. 
Direktoriát tuto změnu jednohlasně schválil. Několikaletá snaha FCI o jednotnost rodových kroužků 
se už projevila i v propozicích pro tuto olympiádu. Kroužky s FCI logem a schválenou barvou jsou 
podmínkou pro vystavení kategorie F a standardních holoubat ročníku 2016.  

Pro rok 2016 jsou vypsány dva Olympijské závody. Londýn a Berlín oba ve stejném termínu 
6.8.2016 pro staré holuby. Detailní propozice budou svazu ještě zaslány. Účast je samozřejmě 
dobrovolná, jako podpora olympijské myšlenky. 

Pro FCI Mistrovství světa v belgickém Nevele je přihlášeno 26 států. I když ne všechny 
státy dodaly kolekci mladých chovatelů, celková kapacita 800 holubů bude naplněna. Předání 
kolekcí do testovací stanice již začalo švýcarskými a rakouskými holoubaty, většina však má 
plánovaný termín předání stejný jako Česká republika 1.4. Naše kolekce využije společné přepravy 
se slovenskou. Finále je plánováno na 15. srpna a uskuteční se jako tři společné finálové závody 
pro MS FCI, MS FCI mladých chovatelů a Belgian master. 

Změny olympijských kategorií: 
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Rumunský delegát, prezident svazu Marius Tuduc překvapil komisi Sport návrhem na 
schválení nové olympijské kategorie Super Extrem Long – 3 x nad 900 km za 2 roky. Hlasování 
bylo napínavé a po několika upřesněních skončilo patem 6 : 6, když pro hlasovali zástupci Belgie, 
Nizozemska, Německa, Maďarska, Rumunska a Portugalska. Negativní  názor na tuto změnu měli 
zástupci Slovenska, Rakouska, Itálie, Anglie, Francie a České republiky. Mírně pikantní a svědčící 
a předchozím lobbingu je hlasování prezidenta FCI z Portugalska, jehož vliv v roce 2009 přispěl ke 
snížení limitu km u kategorie z 800 na 700 km. 

Neúspěšné hlasování o rumunském návrhu v komisi, které skončilo patem 6 : 6 se příští 
den na zasedání direktoriátu změnilo na návrh upravit kategorii E na původních 800 km minimální 
vzdálenosti. Tj. limit, který platil ještě v roce 2008. Návrh byl bohužel velkou většinou schválen a 
změna tak bude navržena ke schválení kongresu FCI při olympiádě v Bruselu. V návrhu bude i 
změna v počtu požadovaných chovatelů na 20. Další návrhy na změny pocházející z „dílny“ 
rumunských funkcionářů komisí schváleny nebyly. Jednalo se o navýšení počtu závodů ze tří na 
pět u kategorie F a stanovení limitu požadovaných km na 1000 u kategorie G. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegáti ČMS na zasedání řídícího výboru FCI 
 

Na závěr nám s blahopřáním předal předseda Standard komice pan Leo Mackaay 
osvědčení „Mezinárodního posuzovatele“ pro RSDr. Zdeňka Uherka.  

 
 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
Jan Filipi 
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5. Evropská výstava v Bukurešti 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na výstaviště v rumunské Bukurešti, kde se konala již 5. Evropská výstava.  

Po úspěšných evropských výstavách, které se konají v neolympijských rocích, ve 
slovenské Nitře, polském Sosnowci, maďarské Budapešti a českém Brnu následovala na 
konci letošního ledna již 5. Evropská výstava v rumunské Bukurešti. Evropská výstava se 
konala od 27. do 31. ledna 2016 a zúčastnilo se jí 12 států (Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a 
Ukrajina). Na EV také dorazili delegáti z Německa, Nizozemí, Turecka, Číny a Japonska.  

Vyjížděli jsme s mírnými obavami, ale jak se dozvíte dále, tak nás rumunští přátelé 
přesvědčili, že jsou schopni uspořádat takto význačnou akci bez větších potíží. Na cestu 
do téměř 1300 km vzdálené Bukurešti jsme se vydali ve středu 27. ledna 2016. Po 15 hod. 
jsem s českou částí kolekce vyrazil do jihomoravského Podivína, kde jsme u Zdeňka 
Jochmana měli domluvené překladní místo a kam také dorazil Miroslav Uherek 
s Danielem Hrbáčem s moravskou částí kolekce. Vše jsme si připravili a holuby rozdělili do 
připravených košů s označením, což se nám velmi vyplatilo při přejímce. Cesta ubíhala 
celkem rychle, zastavovali jsme pouze na hranicích, abychom si zakoupili dálniční mýtné. 
Dálnice vedla až po úpatí rumunských hor, Jižních Karpat, jinak také nazývaných 
Transylvánské Alpy. Po jejich překonání následovaly rozsáhlé nížiny a opět jsme do 
Bukurešti pokračovali po dálnici, která vedla až na předměstí Bukureště. Měli jsme tak 
dostatek času na průjezd posledních 10 km centrem Bukurešti, což trvalo déle než hodinu. 
Hned při příjezdu k hale jsme se setkali se slovenskou delegací, ti dorazili o něco dříve a 
holuby měli již v klecích. Díky zmíněné přípravě nám předávka naší kolekce netrvala déle 
než 10 minut.  

Odjeli jsme se tedy ubytovat a oddychnout si po dlouhé cestě. Ubytování bylo v 
moderním 4 hvězdičkovém Hotelu Pullman hned vedle výstaviště. V 17 hodin totiž naše 
posuzovatele čekalo školení a od 18 hodin již samotné posuzování kategorií Standard. Už 
v této chvíli jsme se dozvěděli o úspěchu holuba Marka Skrbka, který získal zlatou medaili 
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v kategorii SPORT G! K čemuž mu i touto cestou gratulujeme! Nebyl jediným úspěšným 
českým chovatelem, ale k tomu se dostaneme později.  

V mezidobí dorazili další čeští chovatelé, ti kteří se rozhodli pro rychlejší a jistě 
pohodlnější přepravu do vzdálené Bukurešti. Letecky se dopravil Aleš Truhlář, „zlatý“ 
Marek Skrbek a Lubomír Kubáček, tím je výčet českých návštěvníků letošní EV u konce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Delegace po dojezdu na místo               Daniel Hrbáč posuzující kategorii holubic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeští posuzovatelé v akci, Miroslav Uherek, který posuzoval holuby. 
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V 19 hod. již začínala uvítací večeře oficiálních delegátů v jedné z restaurací hotelu 
Pullman, o kterou bohužel přišli naši posuzovatelé, protože bodování trvalo trošku déle. 
Došlo k seznámení s ostatními delegáty a hosty napříč celým světem. Večeři nám také 
zpříjemnila zpěvačka tradičními rumunskými písněmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegace ČMS CHPH před zahajovacím ceremoniálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegace českých chovatelů na Gala večeru 
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Zahájení EV 

V pátek nás v 9 hodin čekalo oficiální zahájení EV, které proběhlo celkem svižně. 
Samozřejmě při něm byly zmíněny i předešlé EV, včetně „naší“ brněnské. Na návštěvníky 
pak čekalo již zmíněných 12 kolekcí ze států účastnících se EV, ti nejlepší holubi z celého 
Rumunska, také více než 20 výstavních stánků firem s produkty pro holuby a také zde své 
chovy prezentovalo přes 20 chovatelů.  

Po 10 hodině před výstaviště dorazil autobus, který delegáty odvezl do rumunského 
Parlamentu, kde jsme měli domluvenou jeho prohlídku s průvodcem, k čemuž dopomohli i 
hosté rumunského svazu z řad politiků. S nimi jsme se po prohlídce několika ze 
zasedacích místností setkali na krátkém sezení v jednací místnosti Ministerstva kultury. 
Kde se projednalo a schválilo pořadatelství další EV v roce 2018, která se tedy uskuteční 
na Slovensku. Dále se hovořilo především o mladých chovatelích, naší budoucnosti. 
Zástupcům rumunského svazu se podařilo dostat poštovní holuby do osnov učiva na 
základních školách. Také se zmínili o plánu natočit nové vzdělávací video, načež vystoupil 
prezident německého svazu, s tím, že video mají vytvořené a stačilo by jej pouze přeložit, 
tak uvidíme, jak tato snaha bude pokračovat. Ale i z rozhovorů s rumunskými chovateli je 
jasné, že v Rumunsku má poštovní holubaření stoupající trend. Parlamentní palác nás 
všechny velice oslnil, a to především při odjezdu, kdy jsme jej viděli v celé jeho kráse. 
Opravdu nepředstavitelně ohromná stavba, kterou se Rumunům podařilo postavit za 
"pouhých" 6 let. Jedná se o druhou největší budovu světa po Pentagonu v USA.  

Následovala prohlídka Elisabetina paláce, který je sídlem rumunského prince Radu 
a princezny Margarety. Přestože je Rumunsko zastupitelská demokracie, polo 
prezidentská republika s více stranickým systémem, tak je královská rodina velmi 
oblíbena. Od 19 hodin nás pak čekala přátelská večeře v tradiční rumunské restauraci 
Hora, kde došlo k předání darů hostitelům. Zástupce rumunského svazu jsme oslnili 
českým sklem s českými granáty, po výtečné večeři jsme se dále blíže seznamovali 
s ostatními delegáty a debatovali o holubech. V sobotu dopoledne bylo domluvené 
mezinárodní setkání posuzovatelů, kterého se zúčastnili oba naši posuzovatelé. Ve VIP 
salónku uvnitř haly proběhla tisková konference se zástupci rumunského i evropského 
parlamentu, kterou natáčela rumunská televize. Po obědě proběhla dražba holubů 
úspěšného belgického holubníku Gebr. Herbots a také seminář firmy Röhnfried. 
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Předání daru ČMS CHPH 

Již v 16 hodin bylo výstaviště uzavřeno a čekalo se na 19 hodinu, na kterou byl 
nachystán Gala večer. Pro ten si pořadatelé připravili samostatnou výstavní halu, účast 
byla ohromující a nespočet stolů bylo obsazeno. Gala večer byl zahájen velmi záživným a 
profesionálním promo videem s názvem „Toto je RUMUNSKO - poznejte tuto krásnou 
zemi“. Nedlouho poté Gala večer obohatila svou návštěvou rumunská princezna Maria. Po 
večeři následovalo předání pamětní medaile všem zúčastněným svazům. Proběhla 
kulturní vložka, o kterou se postarali rumunští tanečníci v dobových kostýmech a také 
zpěvačka s kapelou. Po několika minutách se přešlo na vyhodnocení všech soutěží EV, 
jak těch sportovních, tak i standardních. Vše bylo opravdu na vysoké úrovni.  

Česká kolekce patřila k těm nejúspěšnějším a díky tomu jsme na pódium chodili 
celkem pravidelně a v několika kategoriích nás tam stálo i více. V kategorii Standard 
mladých holubic bohužel došlo k chybě při manuálním zadávání údajů do PC a holubice 
Jozefa Bučka ze Slovenska byla po opravě posunuta z 15. místa na 3. místo. Na tuto 
chybu upozornili pozorní slovenští posuzovatelé a byla to asi jediná kaňka na EV v 
Bukurešti.  

Celkové pořadí států SPORT Celkové pořadí států STANDARD 

1. Polsko 340  1. Slovensko 92.347 

2. Rumunsko 203  2. ČR 92.205 

3. ČR 103  3. Polsko 92.171 

4. Slovensko 54  4. Maďarsko 92.125 

5. Ukrajina 34  5. Rumunsko 92.072 

6. Belgie 31  6. Itálie 91.755 

7. Maďarsko 12  7. Ukrajina 91.671 

8. Srbsko 18  8. Srbsko 91.556 

9. Itálie 13  9. Rusko 91.430 

10. Rusko 0 10. Bulharsko 91.397 

11. Chorvatsko 0 11. Chorvatsko 91.323 

12. Bulharsko 0 12. Belgie nekompletní kolekce 
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Princezna Maria s prezidentem rumunského svazu a jeho manželkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Skrbek při převzetí ocenění za 1. místo v kat. SPORT G 
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kat. SPORT A 

1 Ing. Peter Grek Slovensko SK 13-02806-216 H 18.178 

2 Vlastislav Bezecný ČR CZ 12-0156-548 H 19.482 

3 Horníček Lad. + Pavel ČR CZ 11-077-147 H 29.331 

8 Droppa Julius ČR CZ 13-045-1211 H 33.487 

 

kat. SPORT B 

1 Ivan Vozniy Ukrajina UA 12-2250736 H 16.162 

2 Vasea & Procop Rumunsko RO 13-388149 H 16.464 

3 KK-Team Hoblik ČR CZ 09-042-504 H 16.990 

11 Kučera Josef ČR CZ 11-0331-378 H 28.663 

14 Kroupa Jiří ČR CZ 12-0400-4406 H 33.183 

 

kat. SPORT C 

1 Kolodziej M. I M. Polsko PL 0395-11-4180 He 5.881 

2 Kahler Krystian Polsko PL OL-11-416817 H 7.028 

3 Mocarski T. I W. Polsko PL 0384-12-1641 H 7.904 

8 Řihák Jaroslav ČR CZ 10-0165-684 H 48.323 

11 Jochman Zdeněk ČR CZ 12-0178-2503 H 54.410 

13 Gerspitzer Jar. + J. ml. ČR CZ 11-0278-111 H 59.089 

 

kat. SPORT D 

1 Tadeusz Ligocki Polsko PL 018-12-114 He 25.786 

2 Arkadiusz Toma Polsko PL 274-11-22111 He 31.304 

3 Hubert Schwierz Polsko PL 0265-13-10859 He 34.729 

5 Hlusek Milan ČR CZ 11-0263-842 H 45.377 

10 Preda Team ČR CZ 10-011-1212 H 53.317 

11 Baron Lukáš ČR CZ 10-0182-122 He 56.802 

 

kat. SPORT E 

1 Wieslaw Norkowski Polsko PL 11-345801 He 7.663 

2 Wieslaw Majchrzak Polsko PL 0343-13-4665 H 9.409 

3 Daniel Cobzaru Rumunsko RO 12-750059 H 9.602 

8 Bortel Jaromír ČR CZ 08-0306-4554 He 37.472 

9 Oharek Josef ČR CZ 11-0275-475 H 40.346 

12 Cezava a.s.  Ivan M. ČR CZ 10-0180-2231 H 50.392 

 

kat. SPORT F 

1 Bronislawa Lazar Polsko PL 0145-15-5270 He 0.614 

2 Pawel Socala Polsko PL 017-15-3609 H 1.027 

3 Dany Wouters Rumunsko RO 15-487010 H 1.508 

19 Vymyslický Jiří ČR CZ 15-0176-5663 H 10.310 

21 Rodina Mazurova ČR CZ 15-0194-132 H 10.695 

24 Novák Vladislav ČR CZ 15-078-350 H 11.178 
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SPORT G 

1 Skrbek Marek ČR CZ 14-0198-635 H 3.549 

2 Adrian Kobiela Polsko PL 0177-14-4062 H 4.783 

3 Mihai Constantin Rumunsko RO 14-30741 H 7.937 

10 Skrbek Marek ČR CZ 14-0198-735 H 9.613 

16 Kubáček Lubomír ČR CZ 14-0234-613 H 15.271 

 

kat. SPORT H 

1 Tomasz Ruminski Polsko PL 0326-14-7192 He 9.155 

2 Astalos - Koco Srbsko HU 13-588241 He 11.150 

3 Edmund, Artur Szultka Polsko PL 0426-13-4967 H 12.495 

8 Kadlček Josef ČR CZ 14-0249-2254 H 16.714 

11 Skrbek Marek ČR CZ 13-0198-85 H 22.466 

15 Hlusek Milan ČR CZ 13-0263-2046 H 29.964 

 

Výkon za život 

1 Olteanu Cosmin Rumunsko RO 08-0008174 H 29,259.46 

2 Hrabal Antonín ČR CZ 08-0209-116 H 28,057.98 

3 Doležal Josef ČR CZ 06-0170-34 H 27,586.77 

4 Tajc Bořivoj ČR CZ 04-045-3308 H 27,332.29 

 

STANDARD H 

1 Vladislav Havel Slovensko SK-10-0203-319 92.75 

2 Ladislav Baco Slovensko SK-12-02404-51 92.50 

3 Dvořák František ČR CZ-10-0160-31 92.50 

8 JAST Bojko ČR CZ-12-0241-315 92.41 

13 Dobrovolný Miloslav ČR CZ-09-1062-324 92.16 

21 Kodl - Frenzl ČR CZ-12-045-3881 92.00 

24 Hradil František ČR CZ-12-0215-2050 92.00 

 

STANDARD He 

1 Cvacho DUO Slovensko SK-12-0406-712 92.83 

2 Viglidan Agoston Maďarsko HU-12-11-77252 92.66 

3 Cvacho-DUO Slovensko SK-13-0406-356 92.66 

4 Dvořák František ČR CZ-09-0160-127 92.5 

8 Vojtěšek Ladislav ČR CZ-14-0251-1357 92.25 

11 Pyszko Karel ČR CZ-13-0310-262 92.16 

14 Bří. Uherkovi ČR CZ-14-0254-3704 92.16 

32 Jelínek Miloslav ČR CZ-12-836-050 91.91 

 

STANDARD H mladých 

1 Jan Cech Slovensko SK-15-0206-10  92.33 

2 Waldemar Kanikula Polsko PL-15-058- 4110 92.33 

3 Janků Petr ČR CZ-15-0137-233 92.00 

4 KK – Team Hoblik ČR CZ-15-0224-3684 91.91 
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STANDARD He mladých 

1 Vaccari Roberto Itálie IT-15-146036 92.33 

2 Vybíral Vladislav ČR CZ-15-0269-52 92.25 

3 Mizdziol Katarzyna Polsko PL-15-0153-939 92.00 

3 Jozef Buček Slovensko SK-15-01401-577 
 

13 Zvoníček Jiří ČR CZ-15 -0248-1808 91.66 
 

Po vyhodnocení EV došlo k velmi dlouhému vyhodnocování úspěšných chovatelů 
mnoha soutěží v Rumunsku, nejvíce nás asi překvapila soutěž eso holoubat, kde se 
holouběti započítává 10 nejlepších závodů. S holoubaty totiž létají ve stejném období jako 
u nás. Nechápali jsme, jak jsou toho schopni, dokud nám nebylo vysvětleno, že závodí 2x 
do týdne na max. vzdálenosti do cca 250 km.  

Dlouhé vyhodnocování nevydrželi naši slovenští kolegové a tak jsme museli převzít 
štafetu od Rumunů my, čehož se zhostil Aleš Truhlář. Pořadatelskou vlajku jsme 
Slovákům s úsměvem na rtech předali v neděli při výdeji holubů. Naše holuby jsme bez 
problémů převzali a vydali se na dlouhou cestu domů, která utekla velice rychle především 
díky řidičskému umění Miroslava Uherka.  

Celé dění jsme se snažili přiblížit české chovatelské veřejnosti pomocí nového 
webu ČMS CHPH, kam byly vkládány nejaktuálnější informace a fotografie z právě 
probíhajících událostí. Jak již bylo zmíněno výše, tak další EV se bude konat na Slovensku 
v lednu roku 2018. Těšme se, že se zde setká více českých chovatelů a výstava bude 
alespoň tak úspěšná, jako ta letošní v Bukurešti!  

 

Autor reportáže: Jan Filipi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dekorování reprezentantů svazu z Evropské výstavy v Bukurešti, během konference svazu 
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Olympionik „507“ - Málo uvěřitelný příběh 
 
 

Stejně, jako v minulých letech, kdy se stalo tradicí uctít památku kolegů, kteří zahynuli 
v Katovicích společným závodem, jsme nasadili na moravskou Krajkovou – Katovický memoriál a 
doufali v dobré umístění. Závod při příznivém počasí proběhl bez problémů a v konkurenci OS 
jsme umístili 26 holubů ze 41 nasazených. Do večera byli všichni holubi doma až na „507“ – 
olympionika z Budapešti. K těmto holubům si se synem vytváříme „osobní“ vztah, takže následující 
dny jsme byli bez nálady. Vždy, když jsem přijel domů z práce, první pohled směřoval na vlety, zda 
tam nesedí. Postupně jsme se smiřovali s myšlenkou, že padl na poli cti a slávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas ubíhal a my jsme pomalu začali plánovat novou sezonu, když koncem ledna zazvonil 
Martinovi telefon a na druhé straně mu bylo polsky sděleno: „…..tutaj Tomasz, mam twój gołąb 
olimpijski ….“. Protože dál mu Martin moc dobře nerozuměl, poprosili jsme ing. Romana 
Randjaka, aby se s tímto člověkem spojil a dověděl se podrobnosti.  

A tak jsme poznali celý příběh. Dotyčný chovatel koupil „507“ na trhu v Katovicích, protože 
se mu holub líbil a vůbec netušil o jakého holuba se jedná. Holuba zapároval a když měl vejce, 
přišel k němu kamarád, který si vejce vzal. Ten pak zjistil z internetu, co je to za holuba. Tomasz 
nám potom zavolal, že nám holuba vrátí a tak jsme spolu s Martinem a ing. Randjakem 13.02.2016 
vyrazili do Dobieszowice (blízkou Katovic) pro holuba. 

Na místě jsme poznali zapáleného chovatele, který kromě toho, že nás s celou rodinou 
srdečně přijal, se projevil jako neobyčejný charakter. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když 
řeknu, že pokud by tento holub byl kdekoliv jinde a dotyčný by věděl, o jakého holuba se jedná, už 
bychom ho nikdy neuviděli. 

Proto bych vás chtěl v krátkosti s tímto výjimečným člověkem-chovatelem seznámit. O 
holuby se Tomasz Nawrot zajímal již od dětství. Ale opravdu holubařit začal až po svatbě v r. 
2002, kdy se přestěhoval do Slezska a hned v dalším roce se stal členem PZHGP Piekary Slaskie 
1 – okreg Katowice. První holuby získal od přítele Rafala Pasonia z Jedrzejowa. S těmito holuby 
začal závodit, ale výrazný vzestup výkonnosti nastal až po doplnění chovu o holuby z belgické 
chovné stanice Van de Plast. K tomu přišli holubi od kolegy Macieja Wlodzika linie „613“ a „810“ 
Van Limpt – De Prut z Holandska a holubi „Vos 94“ a Ritz x Koopman od rodiny Lepuch. Spojení 
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těchto holubů se již začíná výrazně prosazovat a stojí za zatím dílčími úspěchy tohoto chovatele. 
Stal se 1. Vicemistr obvodu IV. Radzionkow r. 2014 a získal 19. místo v mistrovství v Okregu 
Katowice. V loňském roce se stal vicemistrem ročních holubů v regionu IV. Radzionkow a měl 
nejvýkonnějšího holuba se 13ti cenami. V závodě Anklam získal 1.,2. a 3. cenu v regionu při 
konkurenci 7 184 holubů. 

Závodí metodou totálního vdovství, kde za hlavní plus považuje využití celého osazenstva 
holubníku. V týdnu holuby nevyváží, ale trénuje 2x denně 30-60 min. Z pohledu zdravotní péče se 
snaží co nejméně použít antibiotika. Holuby vakcinuje proti Paramyxo a když sedí na vejcích, léčí 6 
dnů Trichomoniázu, což v sezoně opakuje každé 2-3 týdny po dobu 2-3 dnů. Na dýchací cesty 
podává přírodní produkty, např. Pulmovet. S velkým úspěchem podává všem závodníkům 
přípravek Improver od firmy Pigeon Vitality. Tento přípravek dostávají i holoubata a chovní holubi 
několikrát v roce po dobu 14ti dnů. Závodní holuby krmí 2x denně směsí od 3-4 firem s tím, že ze 
začátku týdne střídmě a postupně přidává loupanou slunečnici a buráky. K tomu přidává i sušené 
mléko s mixem zeleniny (červená řepa, cibule, česnek, med a jablečný ocet). 

Na mladé holuby nemá vzhledem ke svému zaměstnání tolik času kolik by chtěl. Holoubata 
hodně drží na „přírodě“ (Oregano-vet, Probio-vet) před závody je 2-3x vyveze a potom letí 6 
závodů. Při výskytu holouběcí nemoci používá Belgamco (De Wert). Po skončení závodní sezony 
holuby vrací k „přírodě“ již zmíněnými produkty. 

Na závěr mi nezbývá, než znovu tomuto chovateli poděkovat za jeho ojedinělý čin. 

 

MVDr. Michael Polášek 
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Novák Josef a syn – Generální mistři Čech 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Novák ml., nejmladší Veronika a její děda Josef Novák st. – opravdu úspěšný tým  

Vymyslet koho navštívit pro napsání reportáže do prvního letošního čísla Informačního 
zpravodaje nebylo vůbec těžké. A to nejen díky skvělým výsledkům chovatelského týmu Nováků 
z Dolan v loňské sezóně. Naši konkurenti z OS CHPH Pardubice jsou opravdu téměř 
profesionálními holubáři. Jak se dočtete dále, stále se snaží držet krok a do svého systému 
zařazovat nové poznatky od těch nejlepších chovatelů. Holubařením zde žije celá rodina! Jelikož 
jsme s Josefem Novákem st. členy výboru OS CHPH, tak jsme si reportáž domluvili již na podzim, 
tak aby nám ji nikdo nevyfouknul. S tímto privilegiem jsem vyrazil do Dolan v jednu „zimní“ neděli, 
ale jak je v posledních letech zvykem, tak moc zima nebyla. Nyní, kdy jde IZ do tisku a chovatelé 
páří a vše připravují na blížící se sezónu, je tomu bohužel jinak. Obec, kde leží úspěšný 
chovatelský areál týmu Nováků, se nazývá Dolany a nachází se v okrese Pardubice, necelých 5 
km severně od Lázní Bohdaneč a 11 km severozápadně od Pardubic. Na jedné z mála křižovatek 
se zde nachází Kaple svatého Floriána, kterou při cestě k Novákům nemůžete přehlédnout. Ale 
kvůli kapli jsem se do Dolan nevydal, i když svatý Florián je považován za patrona profesí, které 
souvisejí s ohněm, tedy např. hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů, a já mám k hasičům 
velmi blízko, ale pojďme již k holoubkům!  

Jak jsem se zmínil, tak loňská sezóna byla pro chovatelský tým Nováků velmi úspěšná, ale 
úspěšní jsou již mnoho let, dá se říct, že od konce osmdesátých let jsou v TOP 10 mistrovstvích 
OS, a to buď v bývalé OS Trutnov nebo nyní v OS Pardubice. Kde získali titul mistra OS CHPH již 
13x! Jelikož jde o opravdu úspěšný tým, tak již holubářským éterem proběhlo několik reportáží v 
časopise Letu zdar. A to v dubnu roku 1996 při příležitosti mistrovského titulu V OS Trutnov v 
předešlém roce 1995 a v říjnu roku 2004, kdy se Nováci stali 1. Mistry dlouhých tratí Východních 
Čech. Toto mistrovství ovládli také v letech 2003 a 2009. Celkem tedy tento velmi ceněný titul mají 
3x. Další reportáž byla sepsána Antonínem Polívkou a Ing. Jaroslavem Novotným v Informačním 
zpravodaji č. 4/2008, kdy Novákům vyšla účast na mistrovství světa v německém Fritzlaru, kde 
jejich holoubě získalo 2. cenu ve finále mistrovství světa holoubat. Díky zmíněným reportážím 
mohu historii chovu shrnout do kratšího odstavce. Jdeme na to. 

S chovem Josef st. začal ve svých 15 ti letech společně se svým bratrem Miloslavem. 
Tehdy se psal rok 1965. První poštovní holubi pocházeli od místních chovatelů, přátel Capicara, 
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Nešetřila a Müllera. Po třech letech však přišla vojna a závodění bylo přerušeno. Po návratu 
z vojny došlo ke svatbě a následnému přestěhování se k manželce o pár domů vedle v obci, kde 
byl vybudován půdní holubník. Po odstěhování bratra do nedaleké Přelouče, začala samostatná 
chovatelská snaha Josefa st. V roce 1978 došlo k posílení chovu holuby linie Espt-Gorin od p. 
Prokopce a Krejčího z Písku, a také od mistra CM roku 1975 p. Meruňky z Peruce. Od těchto 
úspěšných chovatelů si nepřivezl pouze holoubata, ale i mnoho poznatků a rad. K dalšímu posílení 
chovu došlo v roce 1984 a to rychlejšími holuby line Janssen od bratří Máchů. V roce 1988 při 
rodinné dovolené na Šíravě došlo k návštěvě p. Saba z Michalovců a z jeho velmi úspěšné linie 
holubů Delbar si objednal holoubata na další rok. Dále se posilovalo u p. Křivy a p. Skály. 
V posledních letech se posilovalo od mnoha chovatelů, především při rodinných dovolených. 
Zmíním dovolenou v Rajeckých Teplicích, kdy rodina navštívila Vladimíra Sudora, Vladimíra Laše, 
Pavola Bachára či Ing. Petera Gréka. Na dovolené v Luhačovicích došlo k návštěvě Michaela a 
Martina Poláškových, popř. na dovolené u vodní nádrže Lipno navštívili Jiřího Novotného 
z Větřního. Je vidět, že lze spojit příjemné s užitečným. V chovu se také velmi osvědčil holub od 
dua Chytilů z „Lucky Numbera“ a to především v páření na holubici „Potovku“ od Ecoteamu 
Matuška, z páření „Poot“ x „Rita“, tedy linie úspěšného „Schellense 298“ výše zmíněného dua 
Chytilů. Na dlouhých tratích se začínají prosazovat odchovy po holubech p. Matalíka, Pavla 
Pocediče a nově také linie holubů Hebberecht. V současné době se u Nováků posiluje každý rok, 
po nových posilách je vyžadována alespoň 50% úspěšnost odchovů a mají vysledované, že první 
odchov po ročních holubech je nejlepší.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na závodní půdní holubník 

Chovatelské zařízení je u Nováků velmi rozsáhlé. První holubník doma byl zhotoven 
z bývalého dřevníku, ten však sloužil pouze do vojny. Po návratu z vojny byl postaven půdní 
holubník, jak bylo zmíněno v úvodu, a ten byl později kvůli přechodu na vdovský systém upraven 
na tři oddělení. Dostavěna byla také voliéra pro vdovy a holoubata. Samozřejmostí je chovný 
holubník s voliérou a také samostatné chovné voliéry pro nejlepší chovné, kde je každý pár sám, 
aby byl odchov opravdu jasně dán.  
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Pohled na oddělení holoubat, ročních a vdov.  

Jako u většiny chovatelů se v Dolanech začínalo závodit metodou přirozenou. V roce 1988 
se začalo se vdovstvím, především po poradách s Ladislavem Horníčkem a panem Máchou. 
Začalo se s 15 vdovci, zbytek stále létal přirozeně. Postupně díky lepším doletům převládla 
metoda vdovská. A jak se tedy praktikuje v těchto dnech? Jak jsem zmínil v úvodu, tak se snaží 
aplikovat ty nejnovější poznatky od dalších předních chovatelů. Velmi pečlivě studují reportáže a 
snaží si vybrat třešničky, které by je mohli posunout kupředu. V poslední době zmíníme reportáže 
o velmi úspěšných mistrech ČR posledních let Marka Skrbka a Lubomíra Kubáčka. V současné 
době stále závodí klasickým vdovstvím, tedy pouze s holuby, podle nich je velmi důležité, aby při 
příletu na holuba v budníku čekala holubička. Ani před košováním holubice neukazují, vdovci jsou 
pak klidnější. Vdovy jsou tedy celý týden zavřené ve voliéře na roštech a na vdovce čekají 
v budníku pouze při doletu. Před prvním nácvikem v OS, kterým je z důvodu krátkých vzdáleností 
až třetí v pořadí z Klíčan, udělají 8 soukromých nácviků. V sezóně převážně nevyvážejí, pouze ke 
konci sezóny pro oživení formy holubů a po velmi těžkých závodech pro zlepšení psychiky vdovců.  

Kdy se u Nováků začíná pářit? Pářit začínají každoročně na konci února a to jak u 
chovných, tak i u vdovců, u nich však nejdříve 2 oddělení a po týdnu další dvě. Pro své potřeby si 
odchovají cca 100 holoubat, všechny prověří, ale na holubičky, které díky klasickému vdovství moc 
nepotřebují, jsou tvrdší a ty musí proletět celý holouběcí program. Jejich výsledky pomohou 
k určení úspěšnosti chovných holubů, především těch nových.  

Nejdůležitější v závodní sezóně je udržet zdravotní stav. Ten se snaží udržovat 
každodenním čištěním a sledováním trusu vdovců. Před sezónou léčí pouze preventivně. Začínají 
přeléčením trichomoniád, v únoru naočkují proti paramyxoviróze a 14 dní před pářením podají 
Salgen proti salmonelóze. Proti kokcidiím nepodávají nic, mají suché holubníky. V závodní sezóně 
podávájí preventivně po 2 dny Tiagal, Trinidazol, Doxygal nebo Metrozol a to vždy ve 14¨ti denním 
cyklu vždy po dlouhém závodě.  

U Nováků se u závodníků podávají především směsi firmy Vanrobaeys a to Pavlík 1, 2, Top 
energy a Super závodní Bordeaux. V pondělí a úterý je to směs Pavlik 1, ve středu a čtvrtek Pavlik 
2 v případě potřeby oživené Super závodní směsí Bordeaux, v závěru týdne převládá směs Top 
energy. Dávku hlídají a vždy ji převažují na váze, v případě potřeby zvednou dávku. Velmi rádi a 
hojně používají burské oříšky. Za odměnu. Třeba při odstranění holubice po závodě. Po příletu 
závodníků dávají holubům plnou dávku, doplněnou navíc o hrách a pelušku, tak aby holubi nabrali 
zpět ztracené síly. Na krmení podávájí kvasnice, oregánový a klíčkový olej. Po závodě podávají 
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elektrolit a probiotika (především Probac 1000 od Dr. Brockampa). Do vody podávají Naturavit plus 
a Naturaline od Naturalu či Kolumbafen. Samozřejmostí je přístup holubů ke gritu. 

Jak vyplývá z nadpisu reportáže, tak se v loňském roce chovatelský tým Nováků stal 1. 
Generálním mistrem Čech! V konkurenci chovatelů z Čech se také stali 1. Profi mistry (série 3/3)! 
V dalších mistrovstvích to bylo 3. místo na krátkých tratích, 4. místo na středních tratích, 2. místo 
na dlouhých tratích a 3. místo v mistrovství ročních holubů! A to létali pouze pouze s 5ti ročnímy 
vdovci! V celostátních mistrovstvích se v roce 2015 duo Nováků umístilo na skvělém 2. místě 
v Mistrovství krátkých tratí ČR, 9. místě v Mistrovství dlouhých tratí a v Generálním mistrovství 
to bylo 6. místo. V kategorii ročních na 9. místě, opět pouze s 5 ti ročáky V kooperačních 
uskupeních se v loňském roce umístili na 4. místě v MKSTVČ a na dlouhých tratích se stali 1. 
Vicemistry MDTVČ! V OS Pardubice se stali také 1. vicemistry OS a to o pouhé 3 body za týmem 
naším, tedy Filipi Teamem, opravdu o prsa. 1. Vicemistry byli také v Královském mistrovství OS, 
v Mistrovství krátkých tratích to bylo 3. místo, na středních tratích 2. místo a stali se Mistry 
dlouhých tratí OS! Opravdu povedená sezóna s 9 ti prvními cenami v OS!!  

A kteří holubi jim k těmto skvělým úspěchům dopomohli?  

10-0135-401 H - vítěz ZZ Aschaffenburg v roce 2014 v OS z 829 ks, vítěz v MKSTVČ 
z 1265 ks! 2 x 2. cena z Koblenze 1. a 2. v OS! Výborný závodník! Vítěz kat. SPORT B v OS 
Pardubice 2015! 2. holub kat. SPORT H OS 2015! Jeho otec je z holubníku Petra Marka, 
oboustraný vnuk jeho výborného chovného „Görözdöse 5313“, linie Janssen/Meulemans. Matka je 
z holubníku úspěšného dua Chytilů a je dcerou jejich TOP závodníka "182"!  

11-0135-3 H - vítěz závodu Sint Niklaas ze 164 ks v OS! 1. holub kat. SPORT C OS 2015! 
1. Eso holub MDTVČ 2015! Nejvýkonnější holub OS 2015! Jeho otcem je výborný chovný holub 
„760“ od Jiřího Novotného z Větřní, linie Janssen - Mácha. Matkou je poté dcera "9002", ze staré 
osvědčené linie Espt - p. Prokopce. „3“ je synovcem nejstaršího chovného holuba zvaného 
„Fousek“, který má letos 19 let.  

11-0135-76 H - vítěz závodu Cheb 2. ze 2092 ks a vítěz předloňského závodu Krajková - 
Květná 2. Z 2366ks! 2. holub kat. SPORT A OS 2015! 6. v této kategorii v ČR! Jeho otcem je 
holoubek z linie Espt x Delbar, matkou je dcera výborného závodníka „03-200“ s 1. cenou ze 
závodů Chomutov a Koblenz! 

11-0135-88 H - Olympionik z Budapeště v kategorii SPORT A a vítěz závodu Cheb 2. 
v roce 2014 z 2316 ks! Opravdu výborný závodník! 1. holub kat. SPORT A OS 2014! 2. holub kat. 
SPORT A OS 2013! Jeho otec je z linie Ritz x Klinkhammer, matka pochází z holubů linie 
Klinkahmmer (Laš x Stopa).  

11-0135-90 H - Výborný závodník na DT! Mj. s 9. cenou z Eschweileru! Jeho otcem je 
základní chovný 97-14-2025 zvaný „Fousek“, který je již zmíněn výše, linie Espt/Janssen. Matkou 
je holubice z linie Delbar x Halama.  

11-0193-919 H - vítěz 4x 1. ceny v roce 2013, který pochází z holubníku Teamu Hlavica, 
linie Janssen/Bosua. 3. holub kat. SPORT A OS 2014! 

12-0135-241 H - vítěz ZZ Oostende ze 160 holubů v OS ! Ve třetím pásmu ČS CHPH 
z toho byla 3. cena! Jeho otec je od Pavla Pocediče a je to syn H 99-0189-65, výborného 
závodníka na DT s 2x 2.cenou z Bruselu a také byl 2x nejlepším dálkařem Letu Zdar, linie Greš-
Stichelbaut. Matka je od Petera Matalíka, polosestra jeho „05-1369“ - Olympionika z Poznaně v 
kat. SPORT C, linie Vereecke-Imbrecht.  

12-0135-262 H - vítěz závodu Cheb 1. z 2386 ks! Jeho otec pochází z výborného chovného 
holuba „760“ od Jiřího Novotného z Větřní a holubice od Pavola Bachára - dcery jeho základního 
holuba "1415". Matkou „262“ je dcera "9002", tedy stará osvědčená linie Espt - p. Prokopce. 

12-0135-300 H - vítěz závodu Koblenz 2. z 545 ks! Jeho otcem je opět základní chovný 
„Fousek“, který je již několikrát zmíněn výše, linie Espt/Janssen. Matkou je 09-0234-3343, dcera 
„Franze“, který je otcem „Popsie 1112“, a „Beatrix“, od Ecoteamu Matuška.  
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14-0135-16 H – hnízdní bratr dvojnásobného vítěze závodu na MS v maďarském Vácu 
v roce 2014! 6. Eso holoubě OS 2014! 15. Eso ročák OS 2015! Je synem výše zmíněného 
Olympionika „88“, jemuž dělala partnerku holubice „318“, která je dcerou výborného chovného 
páru zmíněného v reportáži – Chytil x Ecoteam Matuška – „Lucky Number“ x „Potovka“ - dcera 
„Poota“ a „Rity“.  

14-0135-70 H - 2. Eso ročák OS 2015 s 2. cenou z Chebu 2. ze 2092 ks! Otec holuba je 
z holubníku Václava Pexy a jde o vnuka jeho výborného páru „935“ x „37“, linie Van Loon x 
Vandenabeele. Matkou je holubice z linie Vandenabeele od pana Drcmana.  

14-0135-94 H - vítěz závodu Krajková – Květná 3. ze 2369 ks! 1. Eso ročák OS 2015! Jeho 
otec pochází z holubníku Vladimíra Sudora a je synem jeho výtečného závodníka „Mazdy“, linie p. 
č. 1 bří. Máchů! Matkou „94“ je holubička od Vladimíra Laše, vnučka "Baronky", linie Houben.  

K závěru reportáže ještě zmíním jednu perličku a takovou tradici chovatelského dua, kterou 
provádí po příletu každého holuba z dlouhé trati, kdy si oba Josefové dají štamprličku slivovice. To 
je zase odměna chovatelů za těžkou dřinu při přípravě.  

A jak to vidí u Nováků do budoucna? Myslí si, že nesystematickou prací mnoha chovatelů 
dochází k degeneraci mnoha chovů poštovních holubů, především velmi malým selekčním tlakem, 
čímž postupně dochází k oslabování chovů. Všemi deseti jsou pro kooperace, do budoucna to 
bude jediný možný způsob, jak závodění s poštovními holuby zachovat. V OS CHPH Pardubice 
můžeme být rádi, že se kooperace s okolními OS CHPH daří a dá se říci, že jsou již zaběhlé, ať již 
v rámci uskupení MDTVČ či novější MKSTVČ.  

Snad se poštovní holubaření udrží, tak aby i nejmladší Veronika mohla závodit i dále a 
mohla navázat na její největší úspěch, kterým byl zisk titulu Mistra ČR v kategorii do 25 let v roce 
2014! Na závěr reportáže bych chtěl poděkovat za pohoštění během mé návštěvy a popřát celé 
rodině mnoho dalších chovatelských úspěchů a samozřejmě také hodně zdraví a spokojenosti.  

 
 
 

Autor reportáže: Jan Filipi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11-0135-90 výborný závodník na DT, mj. s 9. cenou z Eschweileru 
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12-0153-241 vítěz ZZ Oostende ze 160 holubů v OS 
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PROPOZICE VÝKONNOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 
  

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. V jednom víkendu 
smí OS pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závod 
maximálně 30, 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. 
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3. Vyřazení ze soutěží 

Z výsledků celostátních a zemských výkonnostních soutěží se pro ztrátu důvěry ve 
výkony jimi dosažené vyřazují: 

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) 
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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.  

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 
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4.1.11. Super ESO (SE) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví. 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 nasazených holubů 
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. Soutěž 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 Konferencí svazu 20.2.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hlasování delegátů během Konference svaz 20.2.2016 ve Stříteži 
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INTER MISTROVSTVÍ 2016 
 
 

určené pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka a Slovenska 

Závody:  11 předem deklarovaných závodů konaných od 21. května do 31. července 2016 

(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 2016 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. 

Místo mezinárodního vyhodnocení Inter mistrovství 2016 bude upřesněno dodatečně.  

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

 

 

Připravili: RNDr. Daniel Dudzik  
  Ing. Jaroslav Novotný 
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Dirk Van den Bulck 

1. Nár. šampion KBDB krátkých tratí holoubat 

1. Nár. Eso KBDB holoubat krátkých tratí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58-lety učitel informatiky v důchodu, Dirk Van den Bulck z Grobbendonku je neuvěřitelný 
fenomenální člověk, který dosáhl s extrémně malým počtem holubů, špičkových výkonů na 
provinciální a národní úrovni v Belgii! Těchto výkonů dosahoval na krátkých a středních tratích v 
oblasti Antverpy, v konkurenci 450 chovatelů, mezi které patří také jako konkurenti, Leo Heremans; 
Stickers-Donckers, Staf Boeckmans, a další a další! 

Abychom si uvědomili co stojí za neuvěřitelným výkonem, holubů Dirk Van den Bulck na 
krátkých tratích musíme upřesnit, že „Bulck“ nasazoval každý týden na závod „Quievrain“ 2 vdovce 
a 3 roční holuby! Na závod „Noyon“ 216 km nasazoval každý týden 2 až 4 staré vdovce a 3 až 5 
ročních holubů! Nejlepších výkonů jeho holubi dosáhli v roce 2012! Od roku 2009 šel Dirk do 
důchodu, získal tak daleko více času na holuby a samozřejmě tím stoupal každým rokem výkon 
jeho holubů až do roku 2012. Kdybychom chtěli všechny ceny a výkony jeho holubů vypsat, 
zabralo by to spoustu času. Za každým excelentním výkonem holubů stojí i ušlechtilý kmen 
holubů. K tomu dodává Dirk sám: „Moje stará linie pochází ještě z doby, kdy jsem závodil a choval 
holuby s mým otcem. Jako expert na výpočetní techniku jsem si udělal program na rodokmeny. V 
roce 2006 mě oslovil na toto téma Leo Heremans. Nebyl vůbec spokojený s jeho vlastním 
programem, a proto jsem mu nabídl, že mu udělám program nový. Prakticky jsem mu nainstaloval 
do jeho počítače můj vlastni, odzkoušený program. Protože jsem za to nic nechtěl, dal mě Leo 
Heremans, jako poděkováni, několik holubů a několik holubů jsem si ještě dokoupil. Z těchto 
holubů vznikl také můj základní holub „Blauwe Leo“ B-06-6148378. Tento holub „Blauwe Leo“ je 
ještě vnuk páry „Olympiade 003“ x „Goudklompje“! Holuba „Blauwe Leo“ jsem pářil na holubici z 
mé staré linie, B-02-6219637. Z této základní chovné páry vznikl můj nynější chov a celá řada 
špičkových holubů.  

Z teto páry vznikla také holubice „40000“! Tato holubice „Golden Lady“ B-08-6140000 byla 
pářena na bratra „Goede Rode“ B-08-6139992. Matka tohoto holuba byla holubice B-07-6387871 
dcera páry „Nieuwe Rossi“ x „Eenoogske“ od Leo Heremanse. Tento pár dal potomky s 6 x 1. 
cenou! Například „Dubbele As“ B-10-6272018 byl jako holoubě 1.Eso „Quievrain“, 1. Eso jako 
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roční holub „Quievrain“ 2011 a 2. Eso holub „Quievrain“ 2012! Další holub byl „Blauwe As“ B-09-
6293992, tento holub byl 1. Eso holoubě „Quevrain“ v roce 2009 a 2. Eso ročních „Quevrain“ v 
roce 2010 s 2 x 1.cenou! Také holub „Witkop“ B-09-6293979 zaletěl 1. cenu proti 990 holubům, 2. 
cenu proti 693 holubům a 2. cenu proti 760 holubům. Další holub B-09-6293980 jako holoubě 20 x 
špičkovou cenu, z toho 1. cenu proti 2143 holubům! Tyto výkony pochází z Top-chovné páry, bratr 
„Goede Roede“ x holubice „40000“. Nesmíme také zapomenout na holubici B-11-6269940, která 
byla v roce 2012 1. Eso „Quevrain“ ročních holubic. K tomu patří také dvě Esa holoubat z roku 
2012 „Quevrain“, B-12-6254056 1. cena proti 1213 holoubat a B-12-6254040 s 1. cenou proti 2183 
holoubat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubníky s voliérami pro závody mladých 

Ze super chovné holubice B-07-6387871 (dcera „Nieuwe Rossi“ x „Eenoogske“ ) od Leo 
Heremanse a s holubem od mého bratrance Marc Van den Bulck vznikl můj Top-holub „Goede 
Rode“ B-08-6139996. Tento „Goede Rode“ byl sám jako holoubě výborný závodník, který zaletěl  
1. cenu proti 1637 nas. a 1. cenu proti 822 nas. „Goede Rode“ je otcem holuba „Vale As“ B-09-
6293981 1. Eso holub „Noynon“ 2009 v „Tienverbond“! Holub „Goede Rode“ je otcem dalších dvou 
super závodníků, „Goed Rood“ B-10-6272008 a „Kleine Rode“ B-11-6269971. I u jiných chovatelů 
zaletěli potomci z „Kleine Rode“ 1. cenu proti 2481 holubům ze závodu „Queievrain“ u „Staf 
Boeckmana, 1. cenu proti 1288 holubům u Stefaana Lambrechts z Berlaar. Tento holub byl později 
1. Eso holub „Diamantenverbond“!  

Jak jsem tu na začátku řekl, jedna se o špičkového chovatele s prvotřídních holubů 
s maximálně 10 chovnými páry. 16 vdovců, starých a ročáků a k tomu si odchová pro svou vlastni 
potřebu, kolem 45 holoubat! Jak jsem „Dirk van Bulcka“ zeptal na jeho tajemství, jak to děla že 
jeho holubi dosahuji takové ohromné výkony, podíval se na mé s úsměvem a řekl: „Čím vice má 
chovatel úspěchů, tím vice si ostani chovatelé myslí, že existují nějaké tajnosti, které nesmí nikdo 
vědět. Mnoho chovatelů o mě říká, že jsem tak trochu blázen, protože moje holoubata 8 týdnů po 
odstaveni začínám trénovat. Koncem března z 1 km až 2 km a potom zvýším vzdálenost na 4 km 
atd;. Osobně jsem hodně na cestách a vynakládám hodně úsilí, aby moje holoubata hodně 
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trénovala, než se nasadí v základní organizaci do závodního kose! Pro mě jsou závody holoubat a 
ročních holubů ty nejdůležitější, protože je tu velká konkurence! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se týká podávaní produktů, dávám holubům 2 x týdne „Sedochol“ s „Gervitem“ 
vitaminový produkt firmy „Röhnfried“. Jinak ale dávám pozor, aby holubi nedostali až moc 
vitamínů. Dvakrát v zavodni sezóně dávám 1/4 tablety „Flagyl“ proti „Trichomonádě“. Myslím si 
také, že můj holubník s dvěma odděleními, rozdělené posunovacími dveřmi, moje vdovce velmi 
silně motivuje. Výborná je také voliéra před holubníkem závodního odděleni vdovců! Samozřejmě i  
výborný zdravotní stav vdovců je zaklad mých úspěchů ! Zdravý vdovec se dostane lepe a rychleji 
do formy. Před 10 lety jsem byl jako jeden z prvních chovatelů, který tento systém takto dělal! 
Vdovci mohou vychutnávat slunce a také jsou na čerstvém vzduchu. 

Několik výsledků:  

  1. Národní Eso KBDB mladých sprint 2013 - holub Kittel 
  1. Národní šampion KBDB mladých sprint 2013 - holub Greipel & Super Sprint 873/13 
12. Olympijský holub Nitra 2013 kategorie F - holubice Olympic Rosita 
  4. Národní Eso KBDB holoubat sprint 2012 – holubice Olympic Rosita 
  6. Národní Eso KBDB holoubat sprint 2013 - holub Greipel 
  6. Národní KBDB holoubat sprint 2010 
  9. Národní KBDB holoubat sprint 2009 
  9. Národní KBDB holoubat sprint 2011 
11. Národní šampion KBDB starých holubů sprint 2013 
15. Národní Eso KBDB starých holubů sprint 2013 
  1. Národní „Bricon Trophy“ sprint 2012 !  
  1. Provincial Eso KBDB Antwerpen holoubata sprint 2012 
  4. Provincial Mistr KBDB Antwerpen holoubata 2012 
  7. Provincial Mistr KBDB Antwerpen vsech starych  holubu 2012 
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Holub „KITTEL“ chovatele Dirk Van Den Bulck 
další úspěšná linie "Leo Heremanse". 
 

Vývoj kmene holubů "Dirk Van Den Bulcke": 
Základem byli byl vnuk holuba „Olympiade 003“ a jedna dcera z páru, „Nieuwe Rossi x 

Eenoogje“. Právě z této linie vznikl později jeden z nejslavnějších, základních chovných holubů, 
holub „Blauwe Leo“ B-06-6148378 a holubice „Gouden Lady“ Leo Heremanse! Hned v prvním 
roce, chovné kariery, potomci doslova dominovali ve výsledkových listinách krátkých tratí! 

V roce 2008 se zrodilo hned 5 "Superstar" holubů, 3 potomci holubice „Gouden 
Lady“ a 2 potomci holuba „Blauwe Leo“! 

Jedná se o tyto potomky: 
Golden Löwe 998/08, později zakladatel linie "Sagan" ! 
Golden Löwe 999/08, později zakladatel linie "Vale Jak“ ! 
Golden Löwe 40000/08, později zakladatel linie „Super Sprint" ! 
„De Goede Rode“: linie "Sagan dynastie" !  
„Vale Jak“: linie "Kittel Dynasty" ! 
„De Goede Rode“: linie „Super Sprint" ! 

Jedná se o křížení dvou úspěšných linií. Právě tato linie těchto holubů se později prosadila 
ve špičkových umístění u mnoha chovatelů z Belgie, Německa, Holandska, Velké Británie, 
Portugalska a v Číně! 
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Super Eso - „De Kittel“ 1. Národní Eso K.B.D.B.  2013 - zrození linie vítězů! 

„De Kittel“ je kombinace linie top-holubů, s pozoruhodným výkonem závodníků. Z otcovy 
strany, se jedná o holuba "Goede Rode" který sám vyhrál 2 x 1. cenu, v průměru proti 2000 
holubů! Ostatní chovatelé z této linie dosáhli celkově 25 x 1. cenu, v konkurenci do 3000 holubů! 
V národní konkurenci dosáhla linie tohoto holuba; 1; 2; 6; 6; 9; 11; a 14. cenu = 1. Národní Eso 
K.B.D.B. holub „SAGAN“! Z této stejné linie vyšel i holub „Vale“. Z matčiny strany se jedna o 
holubici "Olympic Rositu", vnučku "bratra Goede Rode"! Holubice "Olympic Rosita" byla sama 12. 
Eso Olympiády v Nitře 2013! Předtím to byl olympijský holub „Sperwer“ Leo Heremanse = 4. Eso 
K.B.D.B. v roce 2012 zároveň byl 1. Eso Provincial K.B.D.B. Antwerpen 2012. Holubice „Olympic 
Rosita“ byla jediná holubice v celé historii závodů, která vyhrála ve stejném roce 3 x 1. cenu v 
"Tienverbond Antwerpách", nejslavnější a nejprestižnější "sprint kombinaci" celé Belgie. Tito dva 
pozoruhodní holubi, „Olympic Rosita“ a „Sperwer“, linie „KITTEL“, jsou v celé historii závodů 
K.B.D.B. nejlepší a nejrychlejší holubi s nejnižším koeficientem celé Belgie a na celé zeměkouli ! 

„De Kittel“: Nejrychlejší holub celé Belgie na krátké tratě v celé historii K.B.D.B. závodů s 
nejnižším koeficientem do dnešní doby v Belgii!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„DeKittel“ zaletěl, jako holoubě, senzační ceny s tímto koeficientem:  

  1. Quievrain – 2.089, koeficient: 0,05 %   4. Quievrain – 2.212, koeficient: 0,18 % 
  1. Quievrain – 1.792, koeficient: 0,06 %   9. Quievrain – 1.934, koeficient: 0,47 % 
  2. Quievrain – 2.023, koeficient: 0,10 % 15. Quievrain – 1.421, koeficient: 1,06 % 
  3. Quievrain – 2.443, koeficient: 0,12 % 

Holub „KITTEL“ získal tento titul s celkovým koeficientem 0,97, což znamená nejlepší 
výsledek v celé historii na krátkých tratích v kategorii „Sprint“ K.B.D.B. Je to nový rekord stanovený 
po mnoha letech a s velkou pravděpodobností nebude překonán, asi dalších mnoho let! Chcete-li 
si udělat představu rozdílu, jiného Esa. Holuba „Bolt“ Leo Heremanse, 1. Národní Eso K.B.D.B. 
Belgie v roce 2012, získal tento titul s koeficientem, 2,3! Co je na tom ještě pozoruhodnější, holub 
„Kittel“ byl ještě lepší Eso-holub s nejlepším koeficientem i po 7 závodech o proti ostatním holubům 
zavodni listiny! Od prvního závodu, byl „De Kittel“ v celém průběhu soutěže nejlepší. A pokud vám 
to nestačí, jeho 100 % bratr, holub „Greipel“ vyhrál 6. Národní Eso Sprint K.B.D.B. ve stejném 
roce, a podílel se na titulu národního mistra K.B.D.B. 2013. Do třetice všeho dobrého, zaletěl holub 
„Sagan“ v roce 2013 1. Nár. Sprint Eso K.B.D.B. ve starých a jednoročních holubech! Holub 
„Sagan“ 1. Eso K.B.D.B. Belgie 2013, pochází ze stejné linie jak holub „KITTEL“ ! 
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Rok 2015: Další K.B.D.B. rekord  koeficientu  byl překonán! 

Van Den Bulck dominoval v národním mistrovství 2013 a prodal všechny své chovné a 
závodní holuby! I přesto výkon a špičkové ceny na národních závodech pokračují dál! V roce 2014 
vyhráli potomci 7 titulů z 18 možných titulů K.B.D.B. Belgie! V Holandsku vyhrál 1. cenu NPO, linie 
„Vale As“! V Německu bylo několik Eso-holubů, v různých R.V. organizacích, linie „Van Den 
Bulcke“! Také v Číně, při „Pioneer“ závodech dosáhli holubi „Van Den Bulcke“ špičkových 
výsledků! Přiklad, chovatel pan „He Bin“ vyhrál „China Pioneer Race“!  

V roce 2015 další Eso-holub K.B.D.B. dosáhl ještě nižšího koeficientu ze středních tratí, 
rekord byl překonán mladým holubem ! Tento holub pochází z linie "Super Sprint“, pocházející z 
„Olympic Rosita“ 038/12 pocházející zase z linie „KITTEL“! Tento 1. Národní Eso K.B.D.B. Belgie 
na malých středních tratích holoubat, získal titul s koeficientem 0,48% ! Z šesti závodů vyhrál 4 x 1. 
cenu a 2 x 3. cenu z +- 300 km závodů! 
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Ze stejné linie, v kombinaci linií, "Vale Jak", "Sagan" a "Kittel", v mistrovství K.B.D.B., v 
roce 2015, super rychlí holubi Van Den Bulcke, dosáhli těchto titulů! 
  1. Nat. Champion sprint K.B.D.B. 2015 holoubata. 
  1. Nat. Eso holub K.B.D.B. 2015 - malé střední tratě holoubata. Nejnižší kf v historii 0,48%.! 
  4. Nat. Eso holub K.B.D.B. 2015 Sprint holoubata. 
  9. Nat. Eso holub K.B.D.B. 2015 malé střední tratě holoubata. 
14. Nat. Eso holub K.B.D.B. 2015 malé střední tratě.  
14. Nat. Eso holub K.B.D.B.2015 malé střední tratě roční holubi.  
19. Nat. Champion sprint K.B.D.B. 2015 holoubata.  

2015: Potomci holuba "Kittel" dali okamžitě 14 x 1. cenu v prvních dvou generacích! 
Po velkém úspěchu holubů „Van Den  Bulcke“, koupil celý chov, chovatele Yannick Deridder a jeho 
partner Bruno Van Brande! Koupil všechny K.B.D.B. & Olympic holuby, četně rodičů, prarodičů, a 
ostatních potomků. Celá kolekce holubů „Van Den Bulcke“ nyní aktivně chová a závodí pod 
jménem, „Flanderscollection“! 

Závěr: Zrodil se v Belgii další „Janssenský“ kmen holubů? 
Dominance na závodech od 100 km do 500 km ve starých holubech a v průběhu sezony holoubat, 
v Belgii, Holandsku, Německu, Velké Británii, Irsku a v provinčních závodech  K.B.D.B., 
překonávají své vlastní rekordy, rok co rok. "Goede Rode", super chovný holub dal minimálně 20 x 
1. cenu v průměrné konkurenci 1500 holubů!  
Závěr je jednoduchý: Tito holubi létají rychleji než jejich ostatní konkurenti! 

 
 
Flanders Collection 
Stationsstraat 110 
B-1770 Liedekerke 
Belgien 
Mail: flanderscollection1@gmail.com 
Telefon: +32476573915 
 
Překlad Josef Zoch 
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Probiotiká 
 
 
 

Probiotiká predstavujú živú mikrobionálnu časť potravín, resp. krmiva s priaznivým účinkom 
na červnú mikroflóru a následne na zdravie holubov. Podieľajú sa na fermentácii /rozklade/ hrubej 
vlákniny /a ďalších polysacharidov/ a bielkovín. 

Ich činnosťou vznikajú organické kyseliny /mliečna, octová, .../, dochádza tým k znižovaniu 
pH v črevách, čo má za následok inhibíciu pomnožovania patogénnych /Salmonella/ a potenciálne 
patogénnych /E.coli/ baktérií, prvokov /Trichomonas columbae/. Probiotikami sa zvyšuje 
vstrebávanie vápnika, horčíka a železa. Taktiež môžeme konštatovať pozitívny vplyv na 
metabolizmus glukózy a lipidov v pečeni. Ďalším pozitívom ich činnosti je zvýšenie stráviteľnosti 
proteínov /bielkovín/. Tým, že kolonizujú /usadzujú sa/ sliznicu čreva a na nej sa pomnožujú, 
znemožňujú uplatniť sa vyššie uvedeným baktériám a prvokom. 

Probiotiká /laktobacily/ sa dajú potencovať /zvýšiť ich účinok/ pridaním prebiotík 
/oligosacharidy/, ktoré podporujú množenie symbiotickej mikroflóry v hrubom čreve a tým opäť 
potláčajú množenie patogénnej mikroflóry /baktérie/ a mikrofauny /prvoky/. 

Ak by sme vyššie uvedené skutočnosti zhrnuli môžeme konštatovať, že potencované 
probiotiká majú širokú škálu použitia v prevencii a liečbe hnačkových ochorení holubov. 
Nezanedbateľný je ich význam pri lepšom využívaní /konverzii/ krmiva a tým i zvyšovaní prírastkov 
– chov holubov na mäso /texany, kingy/. 

Mimoriadny význam má ich použitie u poštových holubov po ťažkých a namáhavých 
pretekoch, a to tým, že urýchľujú regeneráciu - priaznivé ovplyvňovanie metabolizmu glukózy 
v pečeni, podpora trávenia – lepšie vstrebávanie živín, podpora odolnosti organizmu – stimulácia 
fagocytózy bielych krviniek, zvyšovanie tvorby protilátok, už spomínaná inhibícia pomnožovania 
patogénnej mikroflóry a mikrofauny. Vhodné je ich aplikovať holubom i v rekonvalescencii /obdobie 
po prekonanej chorobe/, po aplikácii sulfonamidov a antibiotík – kolonizácia kultúrnych baktérií 
v črevnom aparáte. Na našom trhu sú dostupné potencované probiotiká: Propoul, Propigeon. 

 

 
 
 
MVDr. Miloslav Struhár, Zohor 
e-mail: miloslavstruhar@pobox.sk 
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Standard a já XII 
 

 
V posledním čísle Poštovní holub 2015 je pojednání o školení posuzovatelů. Na závěr je 

uvedena bodovací tabulka. Našel jsem dvě změny:  

1. Tabulka je jiná proti poslední verzi použité na Evropské výstavě v Brně – 2014. 

2. Ocas přeřazen do partie záda, ale i ponechán v partii 5. – křídla. Osobně to považuji za 
poloviční pokrok. K tomu krátká poznámka pod čarou. 

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

Upravit znění 5. pozice tak, aby odpovídala „reformě standardu“ z 6. – 9.l0.1967 zasedání 
FCI Essen, tedy přeřadit hodnocení ocasu k partii zad. Tehdy totiž bylo na „náš“ návrh hodnocení 
ocasu přiřazeno k partii zad. A tam skutečně patří. V roce 1967 byla provedena tato úprava a 
v průběhu let se ocas znovu „vrátil“ anebo byl vrácen do 5. pozice ……..- 

Takže dnes platí která tabulka? Nevím. Ale nepovažuji to za tragédii. V historii standardu 
docházelo a dochází, jak vidno i dnes, ke změnám v tabulkách. Již nepátrám proč, ale zamyslel 
jsem se nad tím, jestli je to podstatné. Dnes si myslím, že to není podstatné. Znám případ, kdy na 
výstavě byli holubi bodováni dvěma posuzovateli podle tabulky jedné a třetí posuzovatel používal 
tabulku rozdílnou. Pokud si toho vůbec někdo všiml tak „držel hubu“ a pokud si toho nikdo nevšiml, 
nemělo to vliv na výsledky. Prostě se vypočítal průměr. Před časem mně známý jako zpětnou 
vazbu poskytl svůj názor na mou kompilaci FCI standard – „…. mně je jedno jakou bodovací 
tabulku dostanu, dávám body nad průměr anebo pod průměr“. Jasné. Tak jsme byli vychovávaní. 
Resp. tak jsem byl vychováván staršími posuzovateli. A tak boduji i já dnes. U nás se používají 
nové bodovací lístky tj. ty, které byly schváleny v roce 2014 na EV Brno. A právě poslední uvedená 
tabulka v 5/2015 je jiná. Protože zimní období považuji za ideální pro vyhledávání informací, i letos 
jsem „brouzdal“ a hledal, studoval jsem standard, mimo jiné. A ejhle našel jsem novou informaci – 
průměr grafický a průměr matematický. A byl jsem mimo, nevěděl jsem o čem je řeč. Takže 
jsem začal od začátku. Co se stalo v poslední době? TABLET. Kdo to má pod palcem? Poláci.  
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Jakou tabulku mají v Polsku? Trochu jinou než udává criteres standard – FCI, jinou než 
máme my, jinou než mají SK. Skutečně? Zahraniční posuzovatel, můj „školitel“ uvádí, že průměr je 
VŽDY 92 bodů. Takže v tabletu je bodovací tabulka podle PL. 

Když si vezmu jakýkoliv bodovací lístek, vždy si stanovím průměr. GRAFICKÝ průměr. 
Vidím to napsané na bodovacím lístku. A je jedno kolik je to bodů. Přičítám anebo odečítám. 
Bodovací lístky se shromáždí, přepíší se hodnoty a vypočítá se průměr. Jak se to dělá na tabletu? 
Vidíte jak prstem stanovím hodnoty jednotlivých partií, odevzdám tablet a program sám vypočítá a 
vyhodnotí. Nepracuji s průměrem, ale pracuji jen se škálou bodů, kterou mně program – tablet 
nabízí, je to široká škála možností. Tablet vypočítá. Má svůj MATEMATICKÝ průměr.  

Je to jinak? Tak jak? 

Samozřejmě jsem si vzpomínal nad svým diskusním příspěvkem na téma bodovací lístky - 
jak jsem se mýlil. Dobrá. Neuvědomil jsem si, že tablet představuje skutečnou změnu, reformu. 
Reforma je přeměna, změna, úprava, zlepšení v jakékoliv oblasti života, které nemá vliv na 
funkční základ oné oblasti.  

Co s tím? Můj názor je následující: neutrácet zbytečně peníze za vydávání „nových“ 
bodovacích lístků. Mám dojem, že u organizací, tedy spolků jsou haldy bodovacích lístků. Používat 
co je na skladě, popůjčovat si mezi sebou, prostě bodovat na tom co je. Do vyčerpání zásob. 
Mnohdy si stejně spolky vypomáhají kopírováním. Samozřejmě to dát jako pokyn „shora.“ Ten kdo 
na to má ať si pořídí tablet. 

 

Mohou být spokojeni všichni. A skončí možné i nemožné diskuse o průměru. 

Je to jinak? Tak jak? 

 

Mgr. Jiří Albrecht Ostrava 26 

26. ledna 2016 
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O čem se mluví 
 

Rodové kroužky ČMS CHPH 
 

 
Přelom roku je každoročně obdobím, kdy holubáři začínají zvyšovat svou aktivitu. Ti 

poctivější z nás už za sebou mají první vakcinace, ozdravné kůry, někteří se dokonce těší na první 
holoubátka ze zimního odchovu. A právě tato skupinka chovatelů, ale nejen ta, s napětím očekává 
nové rodové kroužky. Distribuce kroužků probíhá v dnešní době bez problémů a troufám si tvrdit, 
že poslední týden v prosinci disponuje každý Oblastní spolek novými kroužky a je už pouze na 
funkcionářích daných oblastí, jak rychle předají rodové kroužky zástupcům místních spolků. 
V dnešní době je práce s rozdělením rodových kroužků mezi chovatele velmi ulehčena tím, že 
kroužky jsou navlečeny na provázcích po stovkách a jsou seřazeny podle čísel. Stačí přibalit 
kartičky o vlastnictví kroužku a hurá, můžeme kroužky distribuovat mezi chovatele, kteří na ně už 
netrpělivě čekají. Jaký to rozdíl oproti létům, které si určitě mnozí z vás pamatují, kdy kroužky 
přišly neroztříděné a spousta funkcionářů místních spolků trávilo večery tříděním, navlékáním, a ti 
méně šikovní z nás i hledáním kroužků po podlaze a pod nábytkem. V tomto jsme se opravdu 
posunuli dopředu. Jakmile ale mají chovatelé kroužky doma, setkáváme se poslední dobou 
s nějakým problémem a to převážně technického rázu. Pochopitelně, co chovatel to názor. 
Každému se líbí něco jiného, každý máme svou oblíbenou barvu. Zkrátka a dobře, nelze vyhovět 
všem. Já ale poslední dobou vnímám sílící názor chovatelů, kterým se nelíbí technické provedení 
našich kroužků a proto jsem se rozhodl tomuto tématu věnovat trošku podrobněji. Objektivně 
musím konstatovat, že ani já nejsem s našimi kroužky spokojený a kdybych nebyl tak trochu 
vlastencem, zřejmě bych si obstaral kroužky zahraniční… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodové kroužky ČMS CHPH od roku 1994. Chybí rok 1998 (zelené), 2013 (fialové). 

Všichni si pamatujeme roky 1993 a 1994. Během těchto let se často vedla diskuze 
o kroužcích, pokud si dobře pamatuji, tak v časopise Letu Zdar vyšly i nějaké články týkající se 
problematiky rodových kroužků. Nicméně v roce 1993 to byl poslední rok klasických hliníkových 
kroužků, které nás provázely desítky let a ty byly v roce 1994 nahrazeny novými plexi kroužky. 
Kvalita nebyla nic moc, ale po těch letech s hliníkovými kroužky to byla změna zásadní. Nešlo jen 
o to, že kroužky změnily svůj vzhled, ale věřím tomu, že nastala i další zásadní změna a to 
v technice umísťování závodních plíšků na rodový kroužek. Zatímco hliníkový byl na „plíškování“ 
jak dělaný, u plexi to byla jiná káva a zasazovací komise si s tímto technickým problémem užily 
své. Gumičky tento neduh odstranily. 



- 46 - 

Od roku 1995 do roku 2009 byl design kroužků celkem podobný a technické provedení se 
během těchto let měnilo nepatrně. Pokud si dobře pamatuji, tak pokud se o kroužcích v těchto 
letech mluvilo, jednalo se hlavně o diskuzi ohledně vnitřního průměru rodových kroužků, barvě a 
chybějících kusech v sériích. V roce 2009 těch chybějících kroužků bylo více a u některých mých 
kroužků se v tomto roce i stalo, že vylézal papírový proužek, který měl být zalisován. U kroužků od 
roku 2010 došlo ke změně dodavatele a pro rok 2011 i ke zvýšení ceny. Jaké však bylo 
překvapení nás chovatelů, když po roce 2010, kdy kroužky byly opravdu povedené jak po 
technické stránce, tak vzhledově, jsme v roce 2011 dostali úplně jiný typ rodového kroužku. 
Nevýrazný, špatně čitelný, vyšší. Hlavně pro starší chovatele to musela být komplikace jak na 
holubníku, tak hlavně během košování na závod. Nebyli jsme v tom však sami a stejný problém 
řešili i naši kolegové ze Slovenska. V tomto roce proběhla bouřlivá debata na téma kvality 
rodových kroužků. O to víc se s napětím očekával rok 2012. Technické provedení kroužku 
identické s rokem 2011, ale zeleně nabarvené plexi, jiný font číslic a dobrá čitelnost kroužku 
udělala své a kroužek vypadal daleko lépe než jeho o rok starší kolega. Pokud si porovnáte 
kroužky od roku 2011 do roku 2015, opravdu zjistíte, že konstrukčně jsou stejné. Letošní kroužky 
mi přijdou ještě trochu vyšší, ale upřímně musím říct že v době psaní tohoto článku u sebe žádný 
nemám a nemohu ho porovnat s předchozími ročníky. Může to být i tím, že tyto kroužky mají 
výraznější nálitek plexi v porovnání s předchozími ročníky. V roce 2015 jsem se však u svých 
kroužků setkal s velkým množstvím prasklin v plexi a jak jsem zjistil, tak jsem nebyl sám. Právě 
toto byla skutečnost, která mne přinutila věnovat rodovým kroužkům více pozornosti. Vždyť 
kroužky našich sousedů vypadají daleko lépe! Kolik za ně platí? Kdo jim je vyrábí? Nešlo by to i u 
nás? 

Oslovil jsem kamarády ze Slovenska a Belgie, zabrouzdal jsem na diskuzní stránky 
PZHGP, napsal jsem e-mail do firmy Haspeslagh a na web www.ecoteam.cz jsem vložil anketu. 
Také jsem se zaměřil na zápisy ze zasedání FCI, jelikož vím, že tématem rodových kroužků se 
často zabývali. A s výsledky této činnosti bych vás rád seznámil v následující části. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pokud se podíváte na přiložené obrázky, můžete velmi dobře vidět zásadní rozdíl 
v provedení rodového kroužku našeho, belgického a polského. Vnitřní průměr těchto třech kroužků 
je 8 mm. Vnější se ale už liší. Zatímco náš kroužek má vnější průměr cca 10, 5 mm (měřeno 
posuvným měřítkem), belgický a polský mají 11,75  mm. To znamená že mají o 1,25 mm 
použitého materiálu více než naše. Výška kroužku také není stejná. Zatímco náš kroužek je vysoký 
10,9 mm, jeho konkurenti jsou vysocí pouze 10 mm. Rozdíly jsou to nepatrné, ale jak můžete vidět 
na přiložených obrázcích, jsou na první pohled viditelné a jak odpověděl jeden chovatel v anketě, 
výška kroužku hraje jistou roli i v případě kroužkování holoubat. Co je však nutno podotknout, 
neliší se jen rozměry kroužků, ale samozřejmě i cena. Přesnou výrobní cenu se mi po dotazu na 
výrobce a například i na PZHGP nepodařilo zjistit, což není zase až takové překvapení, protože 
pokud hraje příjem z rodových kroužků svou roli ve financování svazů, těžko vám někdo odkryje 
karty. Nicméně holubáři jsou všude stejní a stejně tak jako u nás, tak i v zahraničí se čile diskutuje 
na diskuzních fórech. Tímto způsobem se mi podařilo zjistit, opět zdůrazňuji že se jedná o 
informaci zjištěnou z diskuzního fóra, že výrobní cena PL kroužku je v současnosti 3,05 Kč. Cena 
za kterou se tyto kroužky dostanou k chovateli je od 7 Kč až po cca 20 Kč – záleží, kolik si kluby 
stanoví cenu. V Polsku hraje určitě velkou roli i počet chovatelů a tím pádem i objednávaný počet 
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kroužků, který je určitě pro výrobce zajímavým obchodem. V Belgii, jak jsem si zjistil od kamaráda, 
se za kroužek, který se od PL kroužku téměř neliší platí 0,9 EUR a při objednávce více než 150 
kusů se za 151. a každý další kroužek platí 2,50 EUR. Zde je potřeba zase upozornit na to, že 
v ceně kroužku jsou poplatky, které si stanovil svaz a je potřeba také brát v úvahu rozdíl kupní síly 
obyvatel Belgie a naší země, aby porovnání bylo objektivní. I z tohoto důvodu se jako nejideálnější 
varianta jeví porovnání kroužků našich a kroužků přátel ze Slovenska. V letech 2011 a 2012 měli 
kroužky stejné jako my, od roku 2013, kdy došlo ke změně dodavatele, jsou jejich kroužky opět 
kvalitnější a cena 0,2 EUR je myslím si slušná. To že je toto téma aktuální potvrzují i zápisy FCI, 
kdy na jednáních padají různé návrhy a jsou snahy o nastavení jistých technických parametrů pro 
kroužky členských svazů sdružených v FCI. Padnul i návrh centrálního objednávání a výroby 
kroužků, který by zaštítilo FCI. Určitě by na tom tato organizace chtěla něco vydělat, ale to by 
nebyl až takový problém, protože v tom počtu objednaných kroužků by jistě byli schopni dosáhnout 
dobré cenové nabídky. Otázkou je, jak by to FCI administrativně zvládlo a zda by bylo ochotno 
vytvořit konkurenční prostředí mezi výrobci rodových kroužků. Vybrat a upřednostňovat jednoho 
vyvoleného výrobce by jistě nebylo tím nejšťastnějším řešením. Nicméně toto by mohla být cesta. 
Jediné na čem se snad zatím FCI dohodlo bylo odhlasování barev rodových kroužků do roku 2020. 
Avšak letos už zřejmě došlo ke změně, jelikož kroužky měly být bronzové. Následovat měl 
červený, zelený, modrý a žlutý ročník.  

Nyní bych vás chtěl seznámit s výsledky ankety, která byla spuštěna na webu 
www.ecoteam.cz. Chovatelé mohli odpovídat týden a za tu dobu položené otázky zodpovědělo 76 
chovatelů. Výsledky ankety jsem chtěl zveřejnit kompletně, abych nebyl nařčen ze zkreslování 
výsledků, ale z důvodu nedostatku místa v časopise jsem musel vybrat jen ty nejzásadnější. 
Pojďme se na ně tedy podívat: 

1. Jste spokojeni s kvalitou rodových kroužků? 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 76 

č. Odpověď Četnost % 

1. Ano 28 36.84% 

2. Ne 48 63.16% 

2. Byl byste ochotný si připlatit za kvalitnější provedení rodových kroužků? 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 76 

č. Odpověď Četnost % 

1. Ano 47 61.84% 

2. Ne 29 38.16% 

3. Jaká je podle Vás přijatelná cena za rodový kroužek? 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 48 

1. 2x <3 Kč, 8x 3 Kč, 4x 3-4 Kč, 18x 5 Kč, 12x 6-10 Kč, 3x > 15 Kč 

4. Které provedení rodových kroužků považujete za nejkvalitnější (ročník)? 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 76 

Z důvodu úspory místa v časopise uvedena pouze 1.-3. příčka 

č. Odpověď Četnost % 

1. 2010 26 18.06% 

2. 2012 15 10.42% 

3. 2000 10 6.94% 

5. Pokud jste narazil na nějaký technický problém (praskliny, otřepy) u svých 
kroužků, který to byl? 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 44 
Kompletní odpovědi má redakce k dispozici – z důvodu úspory místa vybrány 
3 odpovědi respondentů. 
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č. Odpověď 

 4 respondenti nenalezli na svých kroužcích žádnou vadu 

 
Zbývajících 40 respondentů se na svých kroužcích setkalo s nějakým technickým problémem 
(praskliny, otřepy, zatékání, nečitelnost, nezalitý papír, …) 

1. Praskliny tak na 30%, otřepy na 10% z 200ks 

2. 
Malá pořadová čísla, CZ a ročník - velmi malé, nečitelné, přitom místa by bylo dostatek. Jsou 
zbytečně moc vysoké, hůře se kroužkují. 

3. Všechny vyjmenované, tzn. otřepy a praskliny. Jen doufáte, že kroužek přežije holuba. 

6. Souhlasil byste, pokud by to snížilo cenu a zvýšilo kvalitu našich kroužků, 
aby FCI objednávalo rodové kroužky centrálně pro členské země? 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 76 

č. Odpověď Četnost % 

1. Ano 67 88.16% 

2. Ne 4 5.26% 

3. Názor 5 viz níže 6.58% 

 
Názor č. 1. FCI by určitě pod tlakem chovatelů vybrala toho nejkvalitnějšího dodavatele., názor 

č. 2. Opravdu nevím., názor č. 3. Zachovat každá země svůj systém, pak to může objednávat FCI 
pokud to bude levnější., názor č. 4. Čím větší objednávka, tím zajímavější pro výrobce. Jde jen o to, 
aby objednavatel dal přednost kvalitě před „všimným“. Viz fotbal FIFA., názor č. 5. Pouze pokud to 
sníží cenu a zvedne kvalitu. 

7. Prostor pro vyjádření Vašeho názoru k problematice rodových kroužků. 
Počet respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku: 34 

Deset chybějících odpovědí se týkalo požadavků na pořízení kroužků se systémem 
pro umístění čipu EKS.  

č. Odpověď 

1. 
Je třeba sjednotit dodavatele pro celé FCI. Prodejci EKS se musí dohodnout na jednotném čipu 
přímo na rodový kroužek. 

2. 
Osobně by mi vyhovovaly kroužky jako mají DV, SK, ... Máme je zbytečně vysoké a nekvalitně 
provedené! Neustále se snažím, aby se to začalo řešit. 

3. Osobně si nestěžuji, jedině snad by se mohli dostat k zákazníkovi dříve. 

5. 

V kupní smlouvě dohodnout přímé dodávky letecky do Brna či Prahy a tam proclít. Náklady na 
dovoz kroužků z Belgie a to většinou bez přejímací prohlídky jsou zbytečné a postup 
diletantský. Případné reklamační řízení může být po převzetí v Belgii bez patřičné kvalitativní 
přejímky obtížné. 

6. Nepoužívat barvy jako 2015, 2013, 2011, 2009. 

10. Rád bych zase zažil dobu kdy jediným problémem bude barva kroužků. 

11. Lépe čitelná čísla a výraznější barvy. 

12. 
Je třeba v rámci FCI sjednotit výrobce. Mám na holubníku belgická holoubata, kvalita kroužků 
je jednoznačně vyšší. U kroužků šetříme na nesprávném místě! 

14. Pokud bude názor co nejlevněji nakoupit a draze prodat tak to ke kvalitě nepovede. 

16. Už dávno měly být kroužky jako mají Belgičané,ten kroužek má přece holub na celý život. 

17. 

Nejhorší kroužky byly v r.2011,kdy se zdražily ze 3 na 4,50 Kč/ks. Od té doby se jejich kvalita 
trochu lepší. Nechápu ovšem,jak se mohou svazové kroužky 0400 objednávat a dostávat 
pomalu dřív než dostaneme naše rodové. Jejich objednání bych povolil až v měsíci květnu. 
Kšeftuje se s nimi a někteří chovatelé je prodávají na burzách! Také se divím,jak se v Čechách 
objevují kroužky ze Španělska, Ukrajiny, Anglie, Dánska aj. Proč?! To u nás nemáme kroužky, 
že je musí chovatelé shánět v cizině? 

18. Nehledejme zásadní problém tam, kde není. 

19. 
Proč náš svaz neobjednává kroužky u firmy HASPESLAGH tak jako jiné země FCI? To 
nechápu. v loňském i letošním roce mám od svých známých ze Španělska, Portugalska, 
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Slovenska, Francie a Německa kroužky které s nimi měním za naše, tak trochu se stydím jaké 
jsou, něco jako falsifikáty z Maroka, ty mám taky. 

20. Každá země jiná barva kroužku! 

21. 
JSOU CHOVATELÉ KTEŘÍ BUDOU HLEDAT PROBLÉM VŽDY! Rok 2011 na DF samé 
negativní názory a kroužky v pohodě. 

22. 
Mluvil jsem o tom s Ing. Novotným a dr.Uherkem již v roce 2011, oba přislíbili zlepšení, ale 
bohužel v roce 2011 to byla katastrofa. Zlepšení nastalo až loni, letos jsou pořadová čísla opět 
menší. Čísla organizací jsou opět malá. 

23. 

Kromě zmiňovaných vad kroužků, mě stále není jasné, kdo určuje barvy a jejich odstíny. Je 
snad kvalifikací pro tento úkon barvoslepost? Takže, když červená, tak červená, žádný špinavý 
odstín, totéž platí všech barvách. Barva 2015, nevýrazná,žádná sláva, fialová 2013 rovněž. 
Když budou vedle sebe ročníky 13 a 15, bez brýlí jsem nemožný. 

25. 
Čím dál se zmenšují číslice na kroužcích a pro většinu holubářů se stávají špatně čitelné. 
Většinou jsme starší lidé a při nasazování dochází často k omylům. Hlavně že je na nich znak 
FCI, to nám pomůže. 

26. 
Bohužel velmi špatná kvalita a škála barev. Je potřeba určit plán alespoň na 10-15 let co se 
týče barevnosti, ať se to neplete a je to jasné, více jasnější barvy (viz. SK, kdy byli fosforově 
růžové!)větší číslice atd. 

27. 
Čísla by měla být velká a čitelná, měla by se tam vejít vlajka ČR, FCI znak určitě, kroužky 
o něco širší cca 1-2mm/problémy mají holuby standard/ barvy výrazné. 

28. Nejlepší byly hliníkové do roku 1993. 

29. 
Každý kroužek by měl mít takový barevný podklad, aby byl dobře čitelný. Na první otázku jsem 
odpověděl ano, pokud se jedná o letošní kroužky. 

30. 
Měla by být zveřejněná jak nabídka přímo od výrobce, také za co to je ochoten zajistit 
"dovozce" a kolik z kroužků má Prezidium. Dále rozbor za co a jak se finance použijí. 

33. 
Klidně ať je cena vyšší a kvalita vyšší. Proč to mají v Polsku, atd. - a tam taky koukají na ceny. 
Klidně dražší, kvalitnější. 

Vidíte, že názorů padlo opravdu hodně. Jisté je, že nikdy se nepodaří nastavit systém tak, 
aby se vyhovělo všem, ale myslím si že není na škodu u některých záležitostí diskutovat 
s řadovými chovateli. Mrzí mne, že jsem do ankety nevložil i otázku týkající se věku respondentů, 
jelikož např. změna ceny kroužku je určitě zásadním faktorem pro chovatele v důchodovém věku a 
je otázka, zda-li se chovatelé v tomto věku zúčastňují internetových anket. Co se týká vyjádření 
firmy Haspeslagh, tak z jejich e-mailu jsem se dozvěděl, že před pár lety se dost zemí rozhodlo pro 
změnu dodavatele rodových kroužků. Většina z nich si vybrala dodavatele z Asie a největším 
důvodem byla pravděpodobně cena. Nicméně během let 2014 a 2015 se většina těchto svazů 
(Německo, Itálie) vrátila zpět k firmě Savic – Belgium a to převážně ze dvou důvodů. Kvalita a 
cena. Cenou se rozumí posílení amerického dolaru, kterým se v případě zakázek s asijským 
dodavatelem platí. Kroužky z Číny objednávají i nadále svazy Portugalska a Francie. 

Tolik z mé strany k problematice rodových kroužků. V porovnání s jinými kroužky naše 
zaostávají, je ale potřeba si upřímně říci, zda-li jsme pro kvalitnější provedení ochotni něco udělat, 
případně něco obětovat. Ne každému se tento článek zřejmě bude líbit, určitě je třeba v našem 
sportu řešit závažnější problémy, ale upřímně se ptám, nezasloužíme si kvalitnější kroužky pro své 
holuby? 

Snad se hodí zakončit tento článek výrokem „ Vše co slyšíme je názor, ne fakt. Vše co 
vidíme je úhel pohledu, ne pravda.“ – Marcus Aurelius 

 

Autor: Milan Heglas ml. 
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Blahopřání 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dne 6. ledna se v plné svěžesti dožil 60 let člen místního spolku CHPH Beroun pan 
 

Jaroslav Šimek 
 
K tomuto významnému jubileu mu přejeme hodně zdraví a holubářských úspěchů. 
 
Kamarádi z MS Beroun 

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

Dne 23.3.2016 oslavil své 40. narozeniny vedoucí ZO Dolní Heřmanice pan 

Milan Chmelíček 

Hodně štěstí, zdraví a chovatelských úspěchů mu k životnímu jubileu přeje jeho manželka se 
synem Vládíkem a členové ZO Dolní Heřmanice. 

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

Nabízím 4.díly unikátní holubářské knihy na lesklém křídovém papíru 

„Holubi domácí, divocí a poštovní z celého světa“ 

V dílu 3 + 4 je odborná pasáž od veterináře o 25 str. nemoci holubů  

S mnoha barevnými fotografiemi, hlavních příznaků nemocí a zvětšeniny pitev,  

též způsoby léčení a jména léků. 

Možno objednat i jednotlivé díly. V případě zájmu je každý díl za 350,- Kč + poštovné. 

Emanuel Pangrác, tel.: 416 873 575,  mobil 732 435 826 

email: e.pangrac@seznam.cz 
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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: Ing. Novotný Jaroslav, Jan Filipi 
datum vydání 28.3.2016 

Tisk: GILL s.r.o., Bzenecká 14, 636 00 Brno 
Počet výtisků: 1.750 

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


