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P R O P O Z I C E  
 
Celostátní výstavy poštovních holubů 2017 – Lysá nad Labem  
 
Celostátní výstava poštovních holubů České republiky se bude konat na výstavišti v Lysé nad 
Labem ve dnech  

 
6. 1. 2017 až 7. 1. 2017 (pátek, sobota) 

 
Pořadatelem Celostátní výstavy 2017 je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů. Organizačně ji zajišťuje Český zemský spolek chovatelů poštovních holubů.  
 
1. Výstavní kategorie a podmínky účasti.  

a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2015 a 2016, umístněných ve 20% vítězů, 
z toho nejméně 750 km v roce 2016, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holubů.  

b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2015 a 2016, umístněných ve 20% 
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2016, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů.  

c) Standard holoubě holub – v roce 2016 3 závody dle podmínek kategorie Sport F v 
konkurenci 20 chovatelů a 250 holoubat. – nesoutěžní kategorie  

d) Standard holoubě holubice – v roce 2016 3 závody dle podmínek kategorie Sport F v 
konkurenci minimálně 20 chovatelů a 250 holoubat. – nesoutěžní kategorie  

e) Sportovní kategorie dle podmínek FCI – A, B, C, D, E, F, G, H  

f) ESO holubice  

g) Super ESO  

h) Výkon za život holubi – nesoutěžní kategorie  

i) Výkon za život holubice – nesoutěžní kategorie  

j) Generální mistr České republiky 2016 – kolekce 3 holubi  

k) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2016 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi  

l) Generální mistr Českého zemského spolku 2016 – kolekce 3 holubi  

m) Generální mistr Moravskoslezského zemského spolku 2016 – kolekce 3 holubi  
 
2. Soutěžní kolekce Oblastních spolků.  
Každý Oblastní spolek vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů ze 12-ti vystavovaných kategoriích.  
 

 Standard holub – povinná kategorie  

 Standard holubice – povinná kategorie  

 Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H  

 ESO holubice  

 Super ESO  
 

 Oblastní spolek může vynechat maximálně 2 kategorie, na celkový počet 10-ti soutěžních 
holubů.  

 Každý Oblastní spolek vystaví 1 holuba a 1 holubici v nesoutěžní kategorii h), i) výkon za život 
holub, holubice a 1 H a 1 He v nesoutěžní kategorii c) a d) Standard holoubě.  

 Holubi v kolekci Generálního mistra České republiky, Mistrovství mladých chovatelů České 
republiky, Generálního mistra Českého a Moravskoslezského zemského spolku, budou 
vystaveni mimo kolekce Oblastních spolků.  

 
3. Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního spolku.  
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Mimo kolekci Oblastního spolku mohou chovatelé vystavovat individuálně holuby v kategorii 
Standard holubi a holubice. Ve sportovních kategoriích také holuby do 10 místa v celostátním 
pořadí za následujících podmínek:  

 Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.  

 Uhradit klecné při přejímce holubů.  

 Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem.  

 Zajistit dopravu vlastních holubů na Celostátní výstavu včetně veterinárního osvědčení.  
 
4. Vyhodnocení Celostátní výstavy.  

a) Ve Sportovních kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H, ESO holubice, Super ESO dle pořadí v 
celostátních tabulkách 2016.  

b) V kategorii Standard holubi a holubice, dle pořadí na Celostátní výstavě.  

c) V kategorii Výkon holubi a holubice za život dle pořadí na Celostátní výstavě.  

d) V kategorii Standard holoubě holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě.  

e) Soutěž kolekcí Oblastních spolků – součet bodů všech 10-ti vystavených holubů v soutěžní 
kolekci Oblastního spolku dle schválené tabulky. V případě rovnosti bodů kolekcí rozhoduje 
suma umístění soutěžních holubů v jednotlivých kategoriích na CV.  

Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystaveni v kategorii 
Standard. Posuzování provede 10 posuzovatelů (včetně kategorie standard mladých) schválených 
prezídiem svazu na základě návrhu předsedy posuzovatelské komise. Nejvyšší a nejnižší bodové 
hodnocení se škrtá, ze zbývajících 3 se vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů určí pořadí na 1. 
až 10. místě předseda posuzovatelské komise po dohodě s posuzovateli. V případě rovnosti bodů 
na 11. a dalších místech rozhoduje suma nalétaných km v dané kategorii.  
 
5. Ocenění celostátních soutěží v roce 2016 a kategorie Standard na Celostátní výstavě.  

a) Standard holubi a holubice 1. – 3. místo pohár  

b) Standard holoubě holub a holubice 1. - 3. místo pohár  

c) Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H 1. – 3. místo pohár  

d) ESO holubice 1. – 3. místo pohár  

e) Super ESO 1. – 3. místo pohár  

f) Výkon za život holubi a holubice 1. – 3. místo pohár  

g) Generální mistrovství České republiky 1. – 10. místo pohár  

h) Mistrovství krátkých tratí České republiky 1. – 10. místo pohár  

i) Mistrovství středních tratí České republiky 1. – 10. místo pohár  

j) Mistrovství dlouhých tratí České republiky 1. – 10. místo pohár  

k) Mistrovství ročních holubů České republiky 1. – 10. místo pohár  

l) Mistrovství holoubat České republiky 1. – 10. místo pohár  

m) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 1. – 10. místo pohár  

n) Inter mistrovství – národní pořadí 1. – 3. místo pohár  

o) Eso časopisu „Poštovní holub“ 1. – 10. místo pohár  
 
6. Kontrola dokumentace vystavených holubů a výpočet výsledků.  
Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen Jan 
Filipi. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provede Jan Filipi.  
 
7. Technické a organizační zabezpečení Celostátní výstavy.  

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

 Holubi budou předáni ve výstavních prostorách v ucelených zásilkách Oblastních spolků 
pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných 
holubů a veterinární osvědčení. Převzetí holubů potvrdí organizátor Celostátní výstavy a 
kopii seznamu vrátí předávajícímu.  
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 Organizátor Celostátní výstavy nepřevezme holuby předávané po stanoveném termínu 
přejímky holubů, nebo bez patřičných dokladů. Konečné rozhodnutí o vyloučení holubů z 
Celostátní výstavy je v pravomoci prezidenta svazu.  

 Oblastní spolky zašlou seznam vystavených holubů (chovatel, holub, kategorie, Kf nebo 
km) podle jednotlivých vystavovaných kategorii spolu s kopií výstavní karty nejpozději do 
20. 12. 2016 elektronicky Janu Filipi na e-mail: filipiteam@seznam.cz   

 Originál výstavní karty vyplněné ve všech kolonkách a podepsaný předsedou Oblastního 
spolku včetně razítka, bude předán předávajícím při přejímce holubů na Celostátní výstavě.  

 Klecné za kolekci Oblastního spolku 1400,- Kč. Klecné uhradí předávající při přejímce 
holubů. Klecné za jednoho vystaveného holuba mimo kolekci Oblastního spolku činí 100,- 
Kč uhradí vystavovatel při přejímce holubů. Klecné neplatí chovatelé za holuby vystavené 
dle kategorie j, k, l, m.  

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

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

 
8. Prodejní stánky.  
Zájemci o prodejní stánek na CV se přihlásí do 30.11.2016 na adrese:  
Ing. Jan Kaplan, 533 71 Horní Roveň 56, Tel.: 603206832,  
e-mail: ing.jan.kaplan@seznam.cz  
 
9. Ubytování  
Zájemci o ubytování na CV se přihlásí do 30.11.2016 na adrese:  
Pavel Lundák, Lipiny 14, 263 01 Dobříš, telefon: 603907989  
e-mail: lundak@diamo.cz. 
 
10. Program Celostátní výstavy.  
 
Pátek 6.1.2017  
6.00 hodin - 9.00 hodin Příjem holubů  
8.30 hodin - 9.00 hodin Instruktáž posuzovatelů  
9.00 hodin - 11.30 hodin Posuzování kategorií Standard  
11.30 hodin - 15.00 hodin Zpracování výsledků  
15.00 hodin Otevření výstavy  
19.00 hodin Ukončení prvního dne výstavy  
 
Sobota 7.1.2017  
8.00 hodin Otevření výstavy  
10.30 hodin Vyhodnocení výsledků výstavy a soutěží  
12.30 hodin Dražba  
16.00 hodin Ukončení výstavy  
16.00 hodin Výdej holubů  
 
 
 
 
 

Ing. Václav Blažek    Ing. Jaroslav Novotný 
předseda ČS CHPH                                     prezident ČMS CHPH 

 
 
 
 

mailto:filipiteam@seznam.cz
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MS mladých Belgie – Nevele 2016 
 

Na konci března došlo k transportu reprezentačních kolekcí holoubat do belgického Nevele, 
kde byl pro potřeby Mistrovství světa holoubat vybudován nový holubník. Hned naproti stávájícímu, 
kde každoročně probíhá testování v rámci Belgian Master.  
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Naši kolekci celkem tvořilo 40 holoubat, 25 holoubat od vylosovaných mistrů holoubat OS 
CHPH a 15 holoubat od úspěšných mladých chovatelů ČR. MS se nakonec zúčastnilo 25 zemí a 
MS mladých chovatelů se zúčastnilo zemí 20.  

Na začátku června byl zveřejněn nový web MS, s tím, že se s nácviky mělo začít v půlce 
června. Bohužel v Belgii nevládlo letos příznivé počasí, a proto museli organizátoři první tréninky 
odložit o více než dva týdny. Holoubata obdržela čipy a byl zveřejněn jejich seznam. Usazení 
nezvládlo 6 českých holoubat z MS a 4 holoubata z MS mladých chovatelů. Na tréninky tedy bylo 
připraveno 19 a 11 českých holoubat. Ta na začátku července absolvovala tréninky ze 4, 8, 12 a 
20 km. 8. července proběhl první měřený trénink z 33 km, kterého se zúčastnilo 392 holoubat MS 
a 192 holoubat MS mladých chovatelů. Trénink nebyl vůbec jednoduchý, první den dolétlo pouze 
199 holoubat MS a 111 holoubat mladých chovatelů. Tedy něco málo přes 50%. Po tomto tréninku 
tedy z českých reprezentantů zbylo 10 holoubat v MS a 5 holoubat v MS mladých chovatelů.  

12. července se letěl druhý měřený trénink z 50 km, účast byla díky horšímu průběhu 
prvního tréninku slabší - 226 holoubat MS a 116 holoubat mladých chovatel, ale závodní pole bylo 
již protříděno a k dalším větším ztrátám nedošlo. 14. července se opakoval trénink z 50 km. 
Nasazeno bylo 217 a 114. Ihned další den byla holoubata vypuštěna v Arrasu (98 km). Nasazeno 
bylo 202 a 111. 22. července se konal další trénink Arras (98 km). Nasazeno bylo 204 a 115.  

26. července proběhl trénink Peronne (129 km) a v konkurenci 158 holoubat MS jako první 
dolétlo holouběte CZ 16-059-1602 Milana Heglase. V MS mladých chovatelů bylo nasazeno 84 
holoubat. 28. července se konal poslední z tréninků Clermont (203 km), na který bylo nasazeno 
157 a 79 holoubat.  

1. srpna se konal první závod, opět z Clermont (203 km), z něhož v konkurenci 148 
holoubat MS zvítězilo holouběte CZ 16-059-1602 Milana Heglase. 3. místo v konkurenci 70 
holoubat MS mladých chovatelů získalo holouběte CZ 16-0178-6618 Lucie Snovické.  

5. srpna se konal druhý závod Mantes-la-Jolie (272 km) za účasti 139 holoubat MS a 68 
holoubat MS mladých chovatelů. Holoubě CZ 16-059-1602 Milana Heglase v tomto závodě získalo 
10. cenu a holouběte CZ 16-0178-6618 Lucie Snovické pěkné 5. místo.  

Na 15. srpna bylo avizováno finále, organizátoři nakonec upustili od dvou rozdílných finále 
a holoubata účastnící se MS i Belgian Master vypustili v 7:40 společně v Tours na 456 km. Celkem 
zde tedy bylo vypuštěno 1020 holoubat (150 ks z MS, 69 ks z MS mladých chovatelů a 801 ks 
Belgian Master).  

Holoubatům foukal po trase silný protivítr a z finále se stal spíše boj o přežití. První den 
došlo pouze 33 holoubat a to 32 z Belgian Master a jedno jediné z MS. Vítězem MS se tedy stalo 
holoubě DAN 16-209-0744 Tommyho E. Rasmussena z Dánska, které dolétlo až ve 20:23. 
Na druhém místě se umístilo belgické holoubě B 16-6098588 Juliaana Van Looverena a na třetím 
rakouské holoubě AT 16-301-511 Franze Marchata.  

1 Dánsko DAN-209-16-0744 Tommy E. Rasmussen 15/08/2016 20:23:03 598 m/m 
2 Belgie BE-6098588/16 Van Looveren Juliaan 16/08/2016 07:57:13 467 m/m 
3 Rakousko AT-301-511/16 Franz Marchat  16/08/2016 08:19:25 457 m/m 
 
Druhý den došlo 9 holoubat MS a finále bylo dle propozic oficiálně ukončeno. Z českých holoubat 
došlo později pouze holoubě CZ 16-0163-912 Fr. + Vít. Strachoty.  
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Momentka z nasazování na finále. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čekání na dolet bylo dlouhé. 
 
 

Vítězem MS mladých chovatelů se stalo holoubě z Portugalska PT 16-6285412 Daniho 
Micaela Aguiara Andradeho, které na holubník v Nevele dosedlo druhý den v 7:22. Druhé holoubě 
bylo holandské NL 16-1190951 Lennarta Krijgsmana, stejně jako třetí NL 16-1119209 Diana 
Stoffera. Posledním a šestým klasifikovaným v konkurenci MS mladých chovatelů bylo v 11:19 
konstatované české holoubě CZ 16-061-1226 Tomáše Kvasnici, které se nakonec stalo i 3. Eso 
holoubětem MS mladých chovatelů a díky němu se kolekce ČR umístila na celkovém 5. místě.  

 
1 Portugalsko PT-6285412/16 Dani Micael Aguiar Andrade 16/08/2016 07:22:25 484 m/m 
2 Nizozemí NL-1190951/16 Lennart Krijgsman  16/08/2016 08:14:35 459 m/m 
3 Nizozemí NL-1119209/16 Dian Stoffer   16/08/2016 09:37:18 424 m/m 
6 ČR  CZ-061-1226/16 Kvasnica Tomáš  16/08/2016 11:19:53 387 m/m 
 
Později ještě z těžkého finále dolétlo další české holoubě CZ 16-0193-1207 Hlavica Teamu.  
 
Testování na letošním MS bylo tedy velmi těžké, ale při sledování ostatních testovacích stanic 
po celé Evropě nebylo ztrátami a průběhem nijak výjimečné. Doufejme, že se dalším pořadatelům 
v příštím roce povede mnohem lépe.  
 
 
 
Autor: Jan Filipi 
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Společné závody sezóny 2016 ve Východních Čechách 
aneb 15. ročník Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech  
a 3. ročník Mistrovství krátkých a středních tratí Východních Čech 
 

Jak se již stalo zvykem, tak Vás na tomto místě seznamuji s průběhem sezóny dlouhých 
tratí ve Východních Čechách a letos tomu nebude jinak. Letošní sezóna proběhla opět pod 
zavedenou značkou Mistrovství dlouhých tratí Východních Čech, její již 15. ročník patřil opět spíše 
k těm jednodušším. I když si s holuby počasí zahrávalo, tedy hlavně lokální bouřky v odpoledních 
hodinách. Většina závodu proběhla se západním prouděním. Organizace probíhala bez větších 
problémů a uskupení MDTVČ s pěti OS CHPH Horácko, Náchod, Pardubice, Podoubraví 
a Východočeský se zdá být ustálené. Díky počtu nasazených holubů bylo možné v tomto uskupení 
odletět v rámci Východních Čech tři závody, 2x Koblenz a Eschweiler. U zbývajících dvou závodů 
jsme museli opět najít kooperačního partnera, kterého jsme po dřívějších zkušenostech opět našli 
u OS CHPH Polabí, Praha a Sever, s tím, že tentokrát přeprava spočívala na OS CHPH 
Pardubice. V tomto složení proběhl závod z belgického Sint Niklaas. U ZZ Oostende na konferenci 
ČS CHPH došlo ke shodě a na tento závod byly vyslány pouze dva přepravní prostředky a to OS  
CHPH  Pardubice a Louny. Největší zátěž byla na OS CHPH Pardubice, které na tento závod 
svezl i holuby OS CHPH České Budějovice, Prácheň, Tábor a Český západ. Tedy holuby ze 14 
OS CHPH z celkových 18, které se tohoto závodu zúčastnili. Logisticky to nebylo snadné, ale 
zvládlo se to. Bylo učiněno vše dopředu deklarované. Ať už se jedná o péči o svěřené závodníky 
při přepravě (krmení, napájení), tak také o zdokumentování všech uvedených činností, včetně 
vlastního startu holubů. Doufáme, že všichni účastníci byli spokojeni a že pouze takovýto přístup 
může pozvednout počty zúčastněných chovatelů a jejich holubů, díky čemuž budeme schopni 
pokračovat v závodění na těchto vzdálenostech.  

Letový plán MDTVČ 2016 byl schválen 23. března v Dříteči následovně:  
  5.6. Koblenz 1.  série 10/4  16.7. Oostende (ZZ) série   6/3 
19.6. Eschweiler  série 10/4  31.7. Koblenz 2.   série 10/4 
  2.7. Sint Niklaas  série   6/3 

Tedy zcela stejný, jako byl v loňské sezóně.  

První společný závod Koblenz 1. se konal 5. června 2016. Na startu se z důvodu mlhy 
muselo chvíli počkat, ale v 9:40 za polojasna a bezvětří již bylo odstartováno 1609 holubů od 215 
chovatelů. Závod se střední vzdáloností 595 km poznamenaly odpolední lokální bouřky, které 
průběh závodu protáhly do druhého dne. Závod trval 4 hod. 16 min. Závod vyhrála holubice 14-04-
315 Antonína Kužela ze Slavonic, OS CHPH Horácko, která vzdálenost 584 km zvládla rychlostí 
1090 m/min. Druhá skončila její spolubojovnice ze stejného holubníku 14-04-330, která zalezla po 
22 vteřinách. Třetí cenu získal holub 12-0315-8 Jiřího Beneše z Puchlovic, OS CHPH 
Východočeský, který vzdálenost 576 km překonal rychlostí 1046 m/min. Percentuální zisk 
oblastních spolků byl celkem vyrovnaný, nejúspěšnější byl OS CHPH Podoubraví s 24,14%, 
následoval OS CHPH Východočeský s 21,89%, OS CHPH Horácko s 21,05%, OS CHPH 
Pardubice se 17,68% a OS CHPH Náchod s 15,24%.  

Druhý závod Eschweiler byl vypuštěn po doporučení 19. června v 7:30. Bylo zataženo a 
vál SZ vítr, který holuby doprovázel celou cestu domů, stejně jako bouřkové fronty. Nasazeno bylo 
997 holubů od 162 chovatelů. Střední vzdálenost byla 687 km a závod trval 3 hod. 1 min. Vítězství 
dosáhla opět holubice a to 11-0317-1276 z holubníku Vladimíra Tvrdíka z Kutné Hory, OS CHPH 
Podoubraví, která na 646 km o necelých 10 vteřin porazila holuba 11-066-946 z holubníku Josefa 
Ptáčka, který je vzdálen 647 km, ze stejného místního spolku, oba dosáhli rychlosti 1236 m/min. 
Na třetím místě se umístil holub 13-059-2027 Mariana Halamy z místního spolku Čáslav, OS 
CHPH Podoubraví, který zvládl trasu dlouhou 664 km rychlostí 1228 m/min. A jak dopadly OS 
CHPH? Zcela rozdílně. 34,04% získal OS CHPH Východočeský, 22,61% OS CHPH Podoubraví, 
20,20% OS CHPH Pardubice, 8,55% OS CHPH Náchod a 7,10% OS CHPH Horácko.  

Třetí závod Sint-Niklaas se konal 2. července a byl odstartován v 6:00. Bylo jasno a vál 
Z vítr, který opět pomohl rychlému průběhu závodu, na který bylo nasazeno 496 holubů od 104 
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chovatelů. Závod se střední vzdáleností 833 km trval 3 hod. a 9 min. a to i přes velmi proměnlivé 
počasí při doletu, který opět ovlivnily odpolední bouřky. S rychlostí 1514 m/min svého domova 
vzdáleného 803 km nejrychleji dosáhl holub 12-0134-892 Petra Marka z Nepolis, OS CHPH 
Východočeský. Druhý byl holub 12-0128-403 Zdeňka Částky z Březhradu, OS CHPH Pardubice, 
který vzdálenost 826 km zvládl rychlostí 1458 m/min. Jako třetí dolétl holub 11-0135-167 Josefa 
Zadrobílka z Libišan, OS CHPH Pardubice, který na vzdálenosti 824 km dosáhl rychlosti 1453 
m/min. Nejúspěšnější byl OS CHPH Východočeský s 26,53%, 25,71% získal OS CHPH Náchod, 
23,89% OS CHPH Podoubraví, 19,64% OS CHPH Pardubice a 4,88% OS CHPH Horácko a to 
především díky bouřkám na Vysočině.  

Následoval nejdelší závod MDTVČ, svátek holubářů, ZZ Oostende, který byl po dohodě 
s belgickým svazem opět vypuštěn na oficiálním startovacím místě v nedalekém Knokke. Letos byl 
poprvé pořádaný jako Memoriál Vladimíra Kolaříka. Tento společný závod chovatelů z Čech 
připadl na 16. července. Start byl proveden po dohodě výcvikové komise ŘV ČS CHPH v 7:00. Na 
startu bylo zataženo a holubům měl k návratu pomoci JZ vítr, který se při doletu měnil na SZ-S. 
V rámci MDTVČ měl tento závod střední vzdálenost 895 km a trval 6 hod. a 9 min. Závod se tedy 
přehoupl i do druhého dne. Nasazeno bylo 576 holubů od 134 chovatelů. Vítězkou se stala 
holubice 12-0299-653 Jaroslava Strašila z Borové, OS CHPH Podoubraví, který tak obhájil své 
loňské prvenství z tohoto nejdelšího závodu v rámci MDTVČ i v pásmu nad 840 km. Jeho holubice 
tentokrát vzdálenost 904 km zvládla rychlostí 1368 m/min. a neztratila se ani v konkurenci všech 
zúčastněných 535 chovatelů z celých Čech, kde získala 6. cenu z 2456 nasazených holubů! Druhý 
stejně jako v loňském roce dosedl holub již zmíněného Antonína Kužela ze Slavonic, tentokrát mu 
udělal radost holub 11-04-106, jenž vzdálenost 896 km uletěl rychlostí 1313 m/min. Pro třetí cenu 
si dolétla holubice 11-072-59 Filipi Teamu z Lažan, OS CHPH Pardubice, která vzdálenost 912 km 
zvládla rychlostí 1309 m/min. Závod byl pro všechny OS CHPH celkem vyrovnaný, OS CHPH 
Východočeský získal 23,48%, OS CHPH Pardubice 23,33%, OS CHPH Náchod 18,64%, OS 
CHPH Horácko 18,39% a OS CHPH Podoubraví 14,07%.  

Posledním pátým závodem MDTVČ byl  Koblenz 2., na který bylo nasazeno 1417 
holubů od 188 chovatelů. Závod byl odstartován 31. července v 6:15 za polojasna a bezvětří. 
Závod se střední vzdáleností 595 km trval 1 hod. 32 min. Nejrychleji svého holubníku dosáhl holub 
12-0134-812 Petra Marka z Nepolis, jenž zvládl vzdálenost 565 km rychlostí 1287 m/min. Šlo tedy 
o druhé vítězství tohoto úspěšného chovatele v rámci MDTVČ a potvrzení titulu mistra MDTVČ 
v letošním roce. Druhá skončila holubice 14-061-370 Milana Formana ze Sloupna, OS CHPH 
Východočeský, která vzdálenost 567 km ulétla rychlostí 1279 m/min. Třetí na vzdálenosti 578 km 
s rychlostí 1277 m/min. dosedl holub 13-0315-513 Milana Mrkvičky z Homyle, OS CHPH 
Východočeský. Nejúspěšnější OS CHPH byl OS CHPH Východočeský, který s 36,68% tento 
závod zcela ovládl. Následoval OS CHPH Náchod s 21,13%, OS CHPH Pardubice s 20,37%, OS 
CHPH Podoubraví s 15,49% a OS CHPH Horácko s 0,42%.  

Eso H MDTVČ 2016 

    1 VILD Leoš + Fr.  Staré Ždánice    11-0135-445   5    360 b. 3585 km 
    2 Šimůnek Roman       Nový Bydžov      12-0134-1238    4    350 b. 2865 km 
    3 Marek Petr        Nový Bydžov      13-0134-1033    4    343 b. 2799 km 
    4 ČÁSTKA Zdeněk      Březhrad         10-0128-22      4    328 b. 2980 km 
    5 MÁLEK Zdeněk      Pardubice        11-069-21       4    324 b. 2999 km 

Eso He MDTVČ 2016 

    1 FILIPI TEAM        Proseč           14-060-1096     6    405 b. 4061 km 
    2 TVRDÍK Vladimír    Kutná Hora       12-066-1374    5    387 b. 3404 km 
    3 TVRDÍK Vladimír    Kutná Hora       11-0317-1276    5    385 b. 3404 km 
    4 STRAŠIL Jaroslav    Borová           12-0299-653     4    347 b. 3038 km 
    5 Ringel Pavel       Puchlovice       13-0315-410     4    335 b. 2935 km 
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Konečné pořadí MDTVČ 2016 

    1 Marek Petr       Nový Bydžov      7   7    97  45  25  46.4%  1485.39 
    2 FILIPI TEAM       Proseč           7   7  177  98  28  55.4%  1475.40 
    3 VILD Leoš + Fr. Staré Ždánice    7   7    77  39  25  50.6%  1360.14 
    4 TVRDÍK Vladimír   Kutná Hora       6   6    72  29  20  40.3%  1270.88 
    5 ČÁSTKA Zdeněk     Březhrad         7   7    81  38  21  46.9%  1200.58 
    6 Horáček J.+   J.         Nový Bydžov      7   7  134  65  24  48.5%  1185.41 
    7 NOVÁK Jos.+ syn  Staré Ždánice    7   7  101  38  20  37.6%  1157.68 
    8 Hillebrand Vilém      Nový Bydžov     7   7    75  28  18  37.3%  1115.41 
    9 Šimůnek Roman      Nový Bydžov      7   7    94  34  18  36.2%  1114.07 
   10 SODOMKA Bohumír  Svítkov          7   7    97  38  19  39.2%  1054.91 
   11 TVRDÍK Václav     Kutná Hora       6   6    58  22  15  37.9%  1043.33 
   12 LIŠICKÝ Josef      Zásmuky          6   5    58  19  17  32.8%  1011.77 
   13 Pastyřík Jiří, Ing. Jičín            7   7    89  21  14  23.6%  1001.34 
   14 Forman Milan      Nový Bydžov      7   7  155  55  16  35.5%   991.22 
   15 MÁLEK Zdeněk     Pardubice        7   5    44  17  13  38.6%   941.64 
 

Kromě dlouhých tratí se v rámci MDTVČ podařilo domluvit společné vypuštění holubů 
z Bambergu a to 12. června. Především jako přípravu na ZZ Herborn. Na startu se sešlo 2617 
holubů od 184 chovatelů ze tří OS CHPH a to OS CHPH Východočeské, Pardubice a Náchod. 
Závod byl odstartován z důvodu mlhy a nízké oblačnosti v 8:00 při bezvětří a zatažené obloze. 
Závod se střední vzdáleností 371 km to nebyl jednoduchý, trval 2 hod. a 34 minut. Nejrychleji 
svého domova docílil holub 13-0133-157 Leoše a Františka Vildových z Dříteče, OS CHPH 
Pardubice, jenž přeletěl 360 km rychlostí 1062 m/min. Na druhém a třetím místě dolétly holubice 
13-072-241 a 14-060-1096 Filipi Teamu z Lažan, které zvládly 376 km rychlostí 1058 m/min. 
Nejúspěšnějším spolkem byl OS CHPH Východočeský s 22,83%, OS CHPH Pardubice získal 
19,84% a OS CHPH Náchod získal 15,40%.  

26. června následoval ZZ Herborn, na který bylo v rámci MDTVČ nasazeno 1870 holubů 
od 202 chovatelů. Tohoto závodu se zúčastnilo všech pět OS CHPH patřících do MDTVČ. Letos 
byl start bezproblémový a na pokyn výcvikové komise ŘV ČS CHPH byl za jasného a bezvětrného 
počasí proveden v 6:00. Celkem bylo vypuštěno 4557 holubů od 425 chovatelů z 11 českých OS 
CHPH, které se tohoto závodu zúčastnilo. Dvanáctému OS CHPH Sever se bohužel porouchalo 
auto a na start ZZ nedorazilo. Start proběhl zcela bezproblémů, čemuž napomohlo pěkné a 
prostorné vypouštěcí místo na louce nedaleko Herbornu a byly tak vyřešeny ne zcela ideální 
podmínky vypouštěcího místa v Aschaffenburgu. Střední vzdálenost ZZ Herborn v rámci MDTVČ 
byla 542 km. Závod trval 1 hod. 10 min., čemuž napomohl Z-SZ vítr. Vítěz dosáhl rychlosti 1523 
m/min na vzdálenosti 561 km a byl to holub 14-0338-425 Josefa Školníka z Voděrad, OS CHPH 
Náchod. Neztratil se ani v celkové konkurenci chovatelů z celých Čech, kde získal 4. cenu. Druhá 
doletěla holubice 13-0136-446 Josefa Švorce z Kohoutova, OS CHPH Náchod, která 540 km 
zvládla rychlostí 1515 m/min. Třetí skončil s rychlostí 1508 m/min. na vzdálenosti 497 km holub 14-
066-114 Ladislava Menšíka, z MS CHPH Kutná Hora, OS CHPH Podoubraví. Nejúspěšnějším OS 
CHPH byl s 27,22% OS CHPH Pardubice, následovaný OS CHPH Východočeský s 23,90%, OS 
CHPH Horácko s 15,28%, OS CHPH Náchod s 15,00% a OS CHPH Podoubraví se 14,19%.  

Také se pokračovalo se společnými závody OS CHPH Pardubice a Východočeský, tedy 
MKSTVČ, ve kterém opět došlo ke shodě na 3 krátkých, 5 středních závodech a 1 závodu 
holoubat, který se ale opět z důvodu rozdílných termínů obou OS CHPH bohužel nekonal. 
Ve všech těchto závodech byla dohodnuta série 10/4. A nyní k jednotlivým závodům MKSTVČ 
starých holubů, kterých se zúčastnilo 188 chovatelů z Východních Čech...  

5. června se konal závod Cheb, který byl odstartován v 7:15. Na startu bylo bezvětří a 
jasno. Střední vzdálenost závodu byla 259 km a závod trval 19 minut. Tedy velmi rychlý a to i 
přesto, že bylo nasazeno 3622 holubů od 176 chovatelů. První dvě místa obsadili holubi 12-0134-
879 a 14-0134-1178 Petra Marka z Nepolis na vzdálenosti 228 km s rychlostí 1337 m/min. Třetí 
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místo získal rychlostí 1336 m/min. holub 14-0134-107 Vladimíra Batky z Lisiček, OS CHPH 
Východočeský.  

12. června byl na programu již zmíněný Bamberg. V rámci MKSTVČ bylo nasazeno 2013 
holubů od 138 chovatelů. Jak je již napsáno výše nebyl to závod jednoduchý, v této konkurenci 
trval 2 hod. a 28 minut a pořadí bylo stejné, tedy nejrychlejší byl holub 13-0133-157 Leoše a 
Františka Vildových z Dříteče s rychlostí 1062 m/min. Na druhém a třetím místě dolétly holubice 
13-072-241 a 14-060-1096 Filipi Teamu z Lažan, které dosáhly rychlosti 1058 m/min.  

19. června se konal závod Krajková-Květná. Na startu bylo v 6:00 slunečno se slabým 
Z větrem, který se v průběhu závodu stáčel na SZ. I díky tomu šlo opět o velmi rychlý závod, na 
který bylo nasazeno 3445 holubů od 167 chovatelů. Střední vzdálenost byla 241 km a závod trval 
15 minut. První tři místa získali holubi Petra Marka z Nepolis na vzdálenosti 209 km. První holub 
13-0134-1098 měl rychlost 1466 m/min., stejnou měl i druhý dolétlý holub 14-0134-1131 a třetí 
holub 15-0134-1215 měl 1464 m/min.  

26. června opět Krajková-Květná, která se konala společně s již zmíněným ZZ Herborn, 
byla odstartována také v 6:00. Nasazeno bylo 2889 holubů od 160 chovatelů a závod trval 43 
minut. Po celou trasu bylo zataženo a vál Z-SZ vítr, který napomohl k rychlému návratu holubů 
domů. První holubice 14-069-383 Ing. Josefa Jirouta z Hostovic, OS CHPH Pardubice, dosáhla na 
vzdálenosti 239 km rychlosti 1655 m/min., druhý holub 14-074-164 Jaromíra Zobače se Svitav, OS 
CHPH Pardubice, zvládl 285 km rychlostí 1624 m/min. a třetí holubice 13-063-970 Michala Vodičky 
z Bělé, OS CHPH Pardubice, měla na 251 km stejnou rychlost.  

ZZ Herborn v konkurenci MKSTVČ znamenal 892 nasazených holubů od 102 chovatelů na 
střední vzdálenosti 544 km. Závod trval pouze 49 minut. Vítězem se stal holub 14-072-312 Filipi 
Teamu z Lažan, který 559 km zvládl rychlostí 1482 m/min., druhé místo s rychlostí 1464 m/min. na 
514 km obsadila holubice 12-0134-18 Josefa a Jitky Horáčkových ze Skřivan, OS CHPH 
Východočeský. Tato holubice vám byla představena v loňské reportáži. Třetí dolétl holub 12-061-
1054 Jana Pokorného z Trstěnic, OS CHPH Pardubice, který dosáhl rychlosti 1464 m/min. na 
vzdálenosti 582 km.  

9. července následoval závod Gotha, na který nasadilo 121 chovatelů 1680 holubů. Start 
byl proveden v 6:00 a opět foukal Z-SZ vítr a na rychlosti holubů to bylo znát. Závod se střední 
vzdáleností 376 km trval 32 minut. Vítězem se stal holub 11-0128-325 Bc. Evy Rodrové z Hořic, 
OS CHPH Východočeský, na 352 km s rychlostí 1776 m/min. Jako druhá rychlostí 1765 m/min. na 
342 km doletěla holubice 11-0134-1113 Viléma Hillebranda ze Smidar, OS CHPH Východočeský, 
a třetí cenu získal holub 12-0134-950 Petra Marka z Nepolis, s rychlostí 1760 m/min. na 344 km.  

O týden později 16. července se opět letěl závod Gotha. Tentokrát byla účast vyšší, na 
závod nasadilo 141 chovatelů 1812 holubů. Start byl opět proveden v 6:00 při mírném JZ větru, 
který se při doletu stáčel na SZ, který opět holubům pomohl k rychlému návratu domů. Závod se 
střední vzdáleností 378 km trval 24 minut. Vítězem se stal holub 13-0135-335 Josefa Nováka a 
syna z Dolan, OS CHPH Pardubice, jenž vzdálenost 361 km zvládl rychlostí 1538 m/min. Druhý 
skončil holub 14-0129-160 Vlastimila Zimy z Hořic, OS CHPH Východočeský, s rychlostí 1522 
m/min. na 352 km. Na třetím místě v tomto závodě skončila holubice 14-069-1079 Zdeňka Málka 
z Kunětic, která vzdálenost 372 km zvládla rychlostí 1521 m/min.  

Další víkend 24. července se konal poslední závod uskupení MKSTVČ a to opět z Gothy. 
Již potřetí za sebou. Start 1512 holubů od 122 chovatelů proběhl v 6:45 za polojasna a bezvětří. 
Dolet byl ovlivněn deštěm a závod se střední vzdáleností 376 km trval 1 hod. 57 min. Vítězkou se 
na 344 km s rychlostí 1133 m/min. stala holubice 15-0134-566 Josefa a Jitky Horáčkových ze 
Skřivan. Na druhém a třetím místě se umístili holubi 14-0134-1104 a 12-0134-831 Petra Marka 
z Nepolis na 344 km a to se stejnou rychlostí 1123 m/min.  
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Konečné pořadí MKSTVČ 2016 

    1 Horáček J.+   J.   Nový Bydžov      8   8  307 165  61  53.7%  1557.07 
    2 Marek Petr       Nový Bydžov      8   8  222 120  57  54.1%  1473.09 
    3 Šafranko Jiří       Třebechovice     8   8  143   60  47  42.0%  1463.24 
    4 FILIPI TEAM       Proseč          8   8  322 145  51  45.0%  1413.39 
    5 ČÁSTKA Zdeněk     Březhrad         8   8  154   55  37  35.7%  1285.03 
    6 RODROVÁ Eva Bc.    Hořice           8   8  118   63  45  53.4%  1269.31 
    7 Batka Vladimír  Nový  Bydžov      8   8  158   52  37  32.9%  1228.13 
    8 KAPLAN Ing.  Jan        Holice           8   8  139   65  40  46.8%  1215.82 
    9 NOVÁK Jos.+ syn  Staré Ždánice    8   8  238 111  38  46.6%  1214.26 
   10 Hryzlík Václav     Třebechovice     8   8  196   52  32  26.5%  1129.24 
 

Máme za sebou tedy již třetí ročník společného soutěžení na krátkých a středních tratích ve 
Východních Čechách. Spojení dvou OS CHPH Pardubice a Východočeský je již osvědčené a nic 
snad nebrání organizaci dalšího ročníku. A to nejen v současné sestavě, ale jak stále doufám, i v 
celé oblasti regionu Východních Čech. Nejde jen o výhody sportovní, ale především ekonomické, 
které podporují organizaci těchto společných závodů.  

 
Autor: Jan Filipi 
 

Dlouhé tratě 2016 v Čechách 
 
V předešlém článku je shrnut průběh dlouhých a dalších společných závodů ve Východních 

Čechách, ale co se dělo na dlouhých tratích v dalších částech Čech?  

Maratonu jižních Čech, který tvořili OS CHPH České Budějovice, Český západ, Prácheň 
a Tábor, se zúčastnilo 234 chovatelů. V 5ti určených termínech uspořádali závody Eschweiler, 
Sint-Niklaas 1., Maastricht, ZZ Oostende a Sint-Niklaas 2.  

Na první závod Eschweiler nasadilo 186 chovatelů 1395 holubů a byl to závod na dva dny. 
Vítězem se stal holub 10-0105-85 Františka Motla (Humpolec) s rychlostí 1171 m/min 
na vzdálenosti 666 km. Druhého závodu Sint-Niklaas 1. se zúčastnilo 153 chovatelů s 822 holuby. 
Zvítězil holub 12-0105-373 Františka Moravce (Humpolec), který vzdálenost 814 km zvládl 
rychlostí 1179 m/min. Ze třetího závodu Maastricht byl nejrychlejší holub 13-0127-672 Jaroslava 
Fuky (Řepeč), který na 641 km s rychlostí 1402 m/min. zvítězil z 954 holubů od 157 chovatelů. 

Čtvrtým závodem byl ZZ Oostende, ve kterém v uskupení MJČ z 620 holubů od 144 
chovatelů, ale i celkově z 2456 nasazených holubů od 535 chovatelů na 735 km s rychlostí 1423 
m/min., zvítězila holubice 13-035-395 Vlastislava Hnojského z Přeštic. Pátým a posledním 
závodem byl Sint-Niklaas 2., na který 150 chovatelů nasadilo 837 holubů, vítězka 14-054-613 byla 
opět z holubníku Vlastislava Hnojského. Holubice zvládla 673 km rychlostí 1388 m/min.  

Pořadí MJČ 2016 

    1 BASTL Josef      Klatovy          5   5  122  54  24  44.3%  1738.55 
    2 HNOJSKÝ Vlastislav Příchovice       5   5    56  27  26  48.2%  1668.58 
    3 VÍTOVEC P+M        Velice           5   5    60  33  26  55.0%  1576.55 
    4 DUŠEK Stanislav  Příchovice       5   5    42  20  20  47.6%  1499.76 
    5 THURNVALD Václav  Klatovy          5   5    80  28  20  35.0%  1460.62 
    6 KREJZEK Rostislav  Cheznovice       5   5    58  21  21  36.2%  1360.66 
    7 BOHÁČ Václav     Horažďovice      5   5    53  20  19  37.7%  1334.19 
    8 BUKOVSKÝ Aleš       Plzeň            5   5    41  18  18  43.9%  1326.24 
    9 KROUPA Jiří       Jindř. Hradec    5   5    82  32  21  39.0%  1258.97 
   10 ZELENKA Miloň      Kamenný Újezd    5   5    50  20  18  40.0%  1240.12 
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ZZ na „střední“ trati Herborn se bohužel ani jeden z OS CHPH tohoto uskupení 

nezúčastnil...  
Kooperační uskupení DT tvořili OS CHPH Chomutov, Lidice, Louny a Středočeský. 

V plánu měli dokonce 6 dlouhých tratí, avšak 6tý Orleans s termínem 6. srpna se nekonal. Odletěly 
se tedy závody Thionville 1., Troyes, Thionville 2., ZZ Oostende a Thionville 3., kterých se 
zúčastnilo 181 chovatelů.  

Závod Thionville 1. vyhrála holubice 13-051-640 Marka Antropiuse z Lenešic rychlostí 996 
m/min. na vzdálenosti 556 km, kdy porazila 1130 holubů od 160 chovatelů.  

Závod Troyes vyhrál holub 13-051-113 Václava Antropiuse, opět z Lenešic, když porazil 
503 konkurentů od 104 chovatelů rychlostí 1346 m/min. na vzdálenosti 739 km.  

Závod Thionville 2. vyhrála holubice 12-051-596 opět z holubníku Marka Antropiuse, která 
porazila 676 holubů od 121 chovatelů rychlostí 1548 m/min.  

ZZ Oostende se v tomto uskupení zúčastnilo 474 holubů od 103 chovatelů. Holubi byli 
přepraveni dopravním prostředkem OS CHPH Louny. Vítězkou se stala opět holubice Marka 
Antropiuse 13-051-103, která na 742 km dosáhla rychlosti 1312 m/min. a v konkurenci celých 
Čech se umístila na 18. místě.  

Závod Thionville 3. Vyhrála opět holubice z holubníku Marka Antropiuse 14-051-931, která 
porazila 778 holubů od 111 chovatelů rychlostí 1717 m/min.  

V letošní sezóně byla asi vítězství na dlouhých tratích KUDT dopřána pouze rodině 
Antropiusů z Lenešic.  

Pořadí KUDT 2016 

    1 ANTROPIUS Marek      Most             5   5   96  47  30  49.0%  1560.80 
    2 ŠÁMAL Martin     Litoměřice       5   5   47  20  20  42.6%  1318.23 
    3 KODL-FRENZL             Bustehrad        5   5   63  23  20  36.5%  1269.90 
    4 JELÍNEK Miloslav   Litoměřice       5   5   46  18  18  39.1%  1249.48 
    5 SLAVÍK Václav     Beroun           5   5   48  17  17  35.4%  1205.87 
    6 DAVID Václav     Litoměřice       5   5   49  19  19  38.8%  1156.34 
    7 RŮŽIČKA Bedřich    Slivenec         5   5   59  20  19  33.9%  1143.18 
    8 DROPPA Julius     Tuchlovice       5   5   58  19  16  32.8%  1125.80 
    9 TAJC Borivoj    Slany            5   4   43  16  16  37.2%  1083.39 
   10 STUDENÝ Rudolf     Tuchořice        5   5   46  17  16  37.0%  1077.67 
 

ZZ Herborn se zúčastnili všechny OS CHPH tohoto uskupení a nejúspěšnější byl celkově 
OS CHPH Louny s 34% úspěšností a především celkovou 1. a 2. cenou holubů 12-055-380 a 14-
055-972 Josefa Touška z Vědomic, kteří vzdálenost 425 km zvládli rychlostí 1538 m/min.  

ČMK s účastí 152 chovatelů z OS CHPH Praha, Polabí a Sever uspořádal 5 závodů, 
Homburg - Saar 1., Eschweiler, Sint-Niklaas, ZZ Oostende a Homburg - Saar 2. 

První závod Homburg - Saar 1., na který bylo nasazeno 1084 holubů od 133 chovatelů, byl 
z důvodu nepříznivého počasí zkrácen na Heilbronn, tudíž pro žádného chovatele z tohoto 
uskupení nešlo o dlouhou trať. Tento zkrácený závod na 389 km s rychlostí 1182 m/min. vyhrál 
holub 13-0111-792 Jindřicha Kalouska z Libuše.  

Na druhý závod Eschweiler nasadilo 110 chovatelů 782 holubů a s rychlostí 1385 m/min. 
na 604 km v něm zvítězila holubice 13-017-75 Milana Novotného (Liberec).  

Třetí závod Sint-Niklaas, který byl přepravován společně s uskupením MDTVČ, vyhrála 
holubice 13-017-151 Ladislava Brzobohatého (Liberec), která rachlostí 1516 m/min. na 749 km 
porazila 519 holubů od 94 chovatelů.  
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Na ZZ Oostende nasadilo 98 chovatelů 504 holubů a vítězství dosáhl opět Ladislav 
Brzobohatý, díky holubici 14-017-228, která trať dlouhou 809 km zvládla rychlostí 1362 m/min., což 
vyneslo prvenství i v pásmu 780-840 km a v konkurenci celých Čech to stačilo na 7. místo.  

Posledním závodem byl Homburg - Saar 2., kterého se zúčastnilo 799 holubů od 103 
chovatelů, a jeho vítězem se stal holub 14-070-1070 Vlastimila Váni z Peček, jenž 554 km 
překonal rychlostí 1673 m/min.  

Pořadí ČMK 2016 

    1 KOTEK Martin     Liberec          5   5    69  32  29  46.4%  1879.45 
    2 HAHNEL Rudolf     Staré Křečany    5   4    51  22  22  43.1%  1508.68 
    3 KOTOUČ M+M        Velká Bukovina   5   5    96  28  20  29.2%  1339.83 
    4 NOVOTNY Milan      Liberec          5   5  112  25  17  22.3%  1208.33 
    5 SMRČINA David      Kostelec n/CL    5   5    43  17  17  39.5%  1107.82 
    6 BRZOBOHATY Lad. Liberec          5   5    86  21  14  24.4%  1085.58 
    7 SVOBODA Jiří       N.Město p Smrk   5   5    73  20  14  27.4%  1020.74 
    8 KULÍK Přemysl    Michle           5   5    52  20  15  38.5%    970.66 
    9 TESLÍK Milan      Kostelec n/CL   5   4    42  17  17  40.5%    938.80 
   10 MIKA Václav     Velká Bukovina   5   5    44  13  13  29.5%    938.53 
 

ZZ Herborn se bohužel ani jeden z OS CHPH tohoto uskupení nezúčastnil, i když OS 
CHPH Sever pouze kvůli porouchanému dopravního prostředku.  

Dva zbývající OS CHPH Domažlice a Karlovy Vary uspořádali celou sezónu společně a 
„dlouhé“ tratě tvořily pouze závody Verlaine 1., Verlaine 2. a ZZ Oostende.  

Závodu Verlaine 1. se zúčastnilo 710 holubů od 70 chovatelů a na 504 km rychlostí 1298 
m/min. zvítězil holub 14-023-1099 Františka Koláře (Cheb). Závod Verlaine 2. vyhrála holubice 14-
025-821 Jana Krafta (Karlovy Vary), která porazila 639 konkurentů od 62 chovatelů na vzdálenosti 
538 km rychlostí 1709 m/min. Na ZZ Oostende se střední vzdáleností 690 km nasadilo 56 
chovatelů 282 holubů. Na ZZ Herborn nasadilo 59 chovatelů 982 holubů, zvítězil holub 14-025-627 
dua Svoboda/Jára z Perninku, jenž 321 km zvládl rychlostí 1494 m/min. a celkově z toho bylo 13. 
cena z 4557 ks.  

Pořadí kooperace Domažlice a Karlovy Vary 2016 

    1 KRAFT Jan        Karlovy Vary    13  13  437 248 154  56.8%  4715.73 
    2 KOLÁŘ František  Cheb            14  14  421 148 100  35.2%  3853.15 
    3 VACEK Josef      Cheb            14  14  561 158   86  28.2%  3765.94 
    4 NERS Jaroslav   Postřekov       14  13  452 161 104  35.6%  3505.54 
    5 BALÁŽ Jan        Karlovy Vary    12  12  366 141   96  38.5%  3485.54 
 

A jak dál? Uvidíme, jak na kongresu FCI dopadnou navrhované změny v olympijské 
kategorii E, ale nový funkcionáři po volbách budou muset rozhodnout i s ohledem na názory 
členské základny. A ač nerad, tak musím konstatovat, že chovatelství v tomto směru není na 
nejlepší cestě k nějaké „renesanci“, zkracování závodů v plánech OS CHPH za každou cenu je 
nyní moderní, ale selekce poštovních holubů na holubnících členské základny jde stranou... 
Důležité bude alespoň udržet tradice současných zemských závodů a vhodně doplnit další, pro 
české OS CHPH je jistě možné mimo ZZ Oostende uspořádání zemských závodů Orleans a Sint-
Niklaas. Ale asi jediný možný společný národní závod s moravskými chovateli z Oostende či 
Knokke by jistě oživil mnoho vzpomínek a zavdal by k větší soutěživosti mezi chovateli napříč 
celým Českem. Není nutné se podřizovat rozhodnutí z „Bruselu“ a lze i jednu z mnoha současných 
olympijských kategorií vypustit, obzvláště pokud se vhodně upraví/změní celostátní mistrovství.  

 
Autor: Jan Filipi 
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Vyhnout se chybám – už od začátku 
 
André Roodhooft 
 

Jeden mladý francouzský chovatel, který má, jak psal, málo zkušeností se 
starými holuby mi napsal toto: „V minulém roce jsem měl 20 vdovců a 
zúčastnil jsem se asi 12 závodů. Po velmi tvrdém výběru mi pro tento rok 
zůstalo jen sedm dvouletých holubů. Z mých mladých holoubat jsem 
vybral 13 kusů, tak abych se  mohl 20 vdovci – 7 dvouletými a 13 ročními 
– zúčastnit závodů. Holoubata mi v minulém roce letěla velmi dobře. 
Výsledkem toho je, že mimoto mám na holubníku ještě dalších 20 ročních 
holubiček. Pro staré holuby mám pětimetrový holubník se dvěma 
odděleními, které jsou odděleny posuvnými dveřmi. 
Nejprve jsem měl v úmyslu závodit výhradně s vdovci. Protože si ale 
myslím, že tu mám i velmi dobré holubice, chtěl bych s nimi také závodit. 

Moje otázka je vlastně jednoduchá: Jak to mám udělat, abych byl úspěšný s holuby, ale i 
s holubicemi? Musím s nimi závodit na vdovství během celé závodní sezóny, nebo je lepší je po 
půlce sezóny zapárovat a letět na hnízdo? Jak mám zabránit tomu, aby se pářily mezi sebou a 
snášely? Doufám, že mi dáte pravdivou odpověď, která mě navede správným směrem.“ 
 
Odpověď 

Chtít není problém a pravdivý jsem vždy, ale slíbit samozřejmě nemůžu nic. Ale udělám 
všechno proto, aby byla Tvá otázka zodpovězená co nejlépe. Potom už je to na Tobě a především 
na Tvých holubech něco s tím udělat. 

Dříve než Ti na Tvou otázku postupně odpovím, chci ti přece jen dát jednu dobrou radu. 
Píšeš, že jsi ještě dost mladý, z toho odvozuji, že ještě nepracuješ. Tak si toho zatím moc nenalož. 
Specializuj se na krátké tratě, střední tratě, nebo dlouhé tratě. To je důležité pro volbu Tvého 
systému závodění. Nezkoušej se současně uplatnit na všech frontách a ve všech kategoriích, stojí 
to nekonečně mnoho času. Zažil jsem mnoho mladých chovatelů, kteří ztratili odvahu a skončili, 
protože chtěli „příliš mnoho“ a nakonec v ničem nebyli skutečně dobří. 

Totální vdovství 

To bude pro Tebe nejlepší řešení, které se nabízí, pokud máš dostatek budníků pro 20 párů 
v jednom oddělení. Oddělení pro vdovy může být mnohem menší. Sedačky nezaberou tolik místa 
jako budníky. Mezi jednotlivými sedačkami je nejlepší dát svislou desku tak, aby na sebe holubičky 
neviděly. Protože ale jsou holubi a holubice odděleni jen mezistěnou nemusíš si dělat žádné 
starosti. 

Na vlastním holubníku závodím s oběma pohlavími na klasické vdovství. Partneři nezávodí. 
Mé závodnice a jejich partneři jsou odděleni jen tenkou přepážkou, ve které je otvor se zástrčkou, 
kterým jsou pouštěni dohromady. Holubičky slyší své partnery a ví velmi dobře kde sedí. Vlet 
k holubicím je hned vedle voliéry, kde jsou jejich samci. Když je svolávám dovnitř, musím na ně 
dávat pozor jestli místo toho aby šly dovnitř, nevisí některé na voliéře. To ale nemůže škodit, 
nelítají proto hůř. 

Závodní systém si ale musíš propracovat Ty sám. Jsou chovatelé, kteří pracují 
s přeháněním, nebo s další voliérou pro holubice. Bohužel Ti ale nemohu dát nějakou radu ze 
svých vlastních zkušeností. Možná Tě to povzbudí, ale myslím si, že mám velmi málo holubů a 
velni tvrdě je selektuji nato, abych závodil totálním vdovstvím. Holuba, který nesplní moje 
očekávání, nechci na holubníku vidět. Hodnotím své holuby bez pardonu každý týden. Tak už to 
mám v povaze, ale takhle se totální vdovství dělat nedá. 

Nechci Ti nahnat strach, ale s velkým množstvím holubů může vést totální vdovství 
k neúspěchu. Celé Německo a také Nizozemsko stejně jako mnohé mega holubníky v Belgii 
závodí totálním vdovstvím. Systém ulehčuje práci a přes zimu se musí držet mnohem méně 
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holubů. Negativní stránkou příběhu je, že především holubi po několika týdnech poleví a už 
nezávodí tak spolehlivě. Možná jsou demotivovaní, protože nejsou vždy očekáváni svou holubicí. 
Holubice vypadají, že tím tolik netrpí. 

Dobré výsledky na Velkých středních tratích: André Roodhooft má už dlouhé roky zájem o 
Národní závody „Velkých středních tratí“. Je v tom velmi úspěšný, což znovu potvrdil svými 
výsledky na první pěti Národních závodech 2016: 

28.5. Bourges (489 km): 2.511 starých h.: 18., 40., 11., 387., 405., 554., 555., 764., (12 
nasaz.), 2.975 ročních: 29., 43., 83., 104., 105., 131., 132., 170., 174., 204., 214., 219., 313., 
319., 335., 358., 444., 450., 456., 485., 615., 651., 698., 754., 780., (34 nasaz.) 

10.6. Châteauroux (537 km): 2.644 starých h.: 9., 15., 23., 31., 33., 71., 116., 156., 223., 255., 
269., 282., 437., 473., (15 nasaz.) 4.125 ročních: 35., 62., 99., 112., 115., 131., 199., 206., 215., 
280., 297., 308., 314., 324., 427., 508., 542., 617., 622., 669., 748., 760., 787., 811., 1125., (33 
nasaz.) 

18.6. Montluҫon (546 km): 1.024 starých h.: 5., 26., 66., 168., 200., 324. (12 nasaz.) 1.654 
ročních: 28., 34., 36., 113., 117., 139., (18 nasaz.) 

25.6. Argenton (566 km): 2.326 ročních: 11., 27., 79., 108., 109., 130., 152., 154., 164., 169., 
175., 185., 239., 264., 305., 320., 354., 533., 563., 752., (25 nasaz.) 

3.7. La Souterreine (603 km): 887 starých h.: 24., 60., 73., 78., 103., 276., (9 nasaz.), 1.512 
ročních: 29., 41., 43., 59., 60., 69., 71., 127., 158., 178., 217., 221., 318., 476., (16 nasaz.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle názoru André Roodhoofta může vést totální vdovství s omezeným počtem holubů 
k neúspěchu. Tento systém je méně vhodný pro samce, kteří po několika týdnech poleví a už 
nezávodí tak spolehlivě 
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Pro velké holubníky to není tak velké drama. Mají dobré holuby a díky množství se vždy 
nějací jejich holubi umístí v čele výsledkových listin. To mě ani v nejmenším nezajímá. Já 
hodnotím ve výsledcích něco jiného. Abych získal tu správnou odpověď, prolétnu zběžně nějaké 
výsledkové listiny. Zaměřuji se jen na chovatele, kteří nakošovali hodně holubů a jsou v popředí 
výsledků. Dopadne to tak, že často jen málo nebo žádný z jejich prvních čtyř nominovaných holubů 
není v první polovině výsledků. 

Vážně se obávám, že holubi, především samci, kteří závodí totálním vdovstvím jsou 
mnohem méně spolehliví a často nezískají žádnou cenu. Kdo chodí nasazovat s malým košíkem 
se čtyři nebo šesti holuby si to nemůže dovolit. 

Závěr 

Zkus to. Nic nejde jen tak, musíš do toho jít srdcem a oba závodní týmy rozdělit na dvě 
poloviny. Tímto způsobem budeš mít dost partnerů kteří budou čekat na závodníky a Ty můžeš 
s 10 samci a s 10 holubicemi závodit klasickým vdovstvím. Ke konci závodní sezóny můžeš 
eventuálně vše zapářit.  

Partnery, kteří nezávodili, můžeš nasadit na závody holoubat z misky. Pokud některý z nich 
ukáže jako dobrý, není pro další sezónu ztracen. 

Dobrá rada je mnohdy vítána a mnohdy má cenu zlata, ale nakonec na to musíš přijít sám  
a dokázat to. Zvážit své možnosti. Je lepší, v jedné disciplíně vyniknout, než být jen účastník ve 
více kategoriích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení pro holubice může být malé. Sedačky nezaberou tolik místa jako budníky. Mezi 
jednotlivými sedačkami je nejlepší dát svislou desku tak, aby na sebe holubičky neviděly. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Brieftaube 33/2016 
Překlad Ing. Jaroslav Novotný 
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Lepší holuby pro běžné chovatele 
 

Autor: Ad Schaerlaeckens 
 

Chovatelé se čas od času zajímají, které faktory jsou v našem 
sportu nejdůležitější, aby se dostavily úspěchy v závodech. Zároveň 
s tímto srovnávají následující kritéria: 

- role chovatele 
- role dobrého holubníku 
- role krmení, doplňků a léků 
- role holubů 

Někteří říkají: „Kvalita holubů je nejdůležitějším faktorem v cestě 
stát se úspěšným závodníkem, dále je to holubník a na konec jistou roli 
hraje sám chovatel.“ Jiní vám řeknou: „Úspěch z 50% závisí na holubníku, 
z 20% na samotných holubech atd.“ 

Já osobně si myslím, že role chovatele je tou rozhodující! Mistři „mají sport v prstech“, jak 
říkají v Holandsku. Co tím myslí je to, že někteří lidé mají pro holuby vrozený cit. Ostatní se to i 
přes jejich velké úsilí nikdy nenaučí. Proč si myslím, že úloha chovatele je tou rozhodující? Dobrý 
chovatel se postará o to, aby měl kvalitní holubník a v něm měl dobré holuby. Ví jak se o ně 
nejlépe postarat, má věci pod kontrolou. Sám holubník ani holubi nejsou schopni mít věci pod 
kontrolou. Holubník se vám přeci nepostará o zajištění kvalitních holubů. Holubi si také sami 
neupraví klima na holubníku k lepšímu. Chovatel je ten, který se o to musí postarat. 

Když je holubář dobrý, tak ví jak důležité je mít dobré holuby a ví kde a jak je získat. Mnoho 
lidí se diví, jak někteří chovatelé mohou být při výběru posil pro svůj chov tak úspěšní, zatímco 
další tak často propadnou. 

Jak jednat a kde vzít dobré holuby? To je věc k hlubšímu zamyšlení. 

CHOVATEL 

Bavme se o holubaření v Belgii a v Holandsku, kam sahají kořeny tohoto sportu. Stále se 
zde holubaří ve velké konkurenci a je nepravděpodobné, že by úspěšní chovatelé v těchto zemích 
dělali věci špatně. Takže bychom se od nich mohli něco naučit. Pojďme začít důležitým bodem. 

Přístup k tomu, jakým způsobem se snažíme zkvalitnit svůj chov, je to, co odlišuje 
jednotlivé chovatele. Velice záleží na tom kdo jste a jací jste. Jsou pro vás peníze problémem? 
Další otázka, která se nabízí: V jaké jste pozici? Jste již mistrem nebo ne? 

BOHATÍ 

Lidé, u kterých peníze nehrají žádnou roli, často kupují esa samotná, nebo jejich potomky. 
Díky penězům se dostali na privilegované pozice, které jim dávají šanci být úspěšnými. Pouze 
šanci, ne jistotu. Naštěstí si nikdy nemohou být jistí! Kdyby tomu tak nebylo a bylo by to tak 
jednoduché, za pár let by byli mistry pouze boháči. Je mnoho případů, kdy bohatí chovatelé 
beznadějně selhali. Nakoupili super holuby, ale jen to samotné z nich mistry neudělalo. Zářný 
příklad z Holandska. Byl zde jeden Američan, který utratil jmění nejen za provinční, ale i za národní 
esa a vítěze velkých závodů. Pro jeho plány potřeboval zazářit v Holandsku. Postavil velký a drahý 
holubník a do něj pořídil ty zmiňovaná esa a s jejich odchovy chtěl závodit. Kolegové z klubu byli, 
mírně řečeno, z počátku nervózní. „Závodit proti holoubatům ze všech těch es? Bude to vůbec 
regulérní?“ Někteří z nich se cítili poraženi dříve než začaly závody. Pak nastala chvíle, kdy 
zmiňovaný Američan, s potomky svých super drahých es začal závodit. Hádejte co se stalo? 
Kromě pár náhodných úspěchů nedokázal vůbec nic. Byl totálně poražen kolegy z klubu. 
Chovatelé, kteří do koupě holubů téměř neinvestovali, jej poráželi týden co týden až tak, že byl 
všem jen pro smích. Takže zde vidíte, že boháči si sice mohou koupit co chtějí, ale mistra to z nich 
automaticky neudělá!  
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MISTŘI 

Mimo boháčů je zde další, menší a speciální kategorie chovatelů: Mistři. Ti také jednají 
odlišně v případech, v porovnání s průměrnými chovateli, když se pokoušejí zkvalitnit své chovy. 
Často mají dobré kontakty a mění si holuby s ostatními šampióny. Nebo si je mezi sebou na určité 
období půjčují k odchovu. Vezměte si Houbena a Verbruggena. Ti si spolu vyměnili po jednom 
holubovi a oba byli s jejich odchovy velice úspěšní! Stejný příběh se píše v případě Engels a Van 
Hove-Uytterhoeven. Byli úspěšní s holuby, které si mezi sebou vyměnili, peníze v tomto obchodě 
nebyly… Mistrům, kteří chtějí posílit své chovy, stačí přinést jen velmi málo posil, protože sami 
mají špičkové holuby. Nicméně většina holubářů není ani bohatá a ani nejsou mistry. Co jim 
poradit? Kde vzít dobré holuby? Jít k superhvězdám našeho sportu? Jistě že ne! 

OMYL 

Superhvězdy můžeme rozdělit do 2 skupin: 

1. Chovatelé, kteří se díky jejich obchodnímu umu stali velmi známými v zahraničí. Tito 
chovatelé, ačkoliv na závodech v jejich zemi neznamenají vůbec nic, pochopili jak „důležitý“ je 
rodokmen a kmen. Když si ještě zajistí podporu médií a odborných časopisů, tak… K překvapení 
dalších holubářů jsou tito lidé schopni prodávat holuby jako horké koláče. Jsou to často holubi 
s úžasnými rodokmeny, ale to je tak vše. „Proč si ti cizinci místo rodokmenů raději neprostudují 
výsledkové listiny“, diví se kolegové. Vypadá to tak, že pro kupující nejsou výsledky až tak důležité, 
ale rodokmen a kmen očividně jsou! V Holandsku a Belgii říkají: „Tihle cizinci kupují jen kus papíru 
(rodokmen) od těchto pánů „nikdo“ a holuba dostanou jako závdavek.“ Belgičané a Holanďané se 
zdravým selským rozumem už dávno pochopili, že se nevyplatí tyto takzvané „prodavače 
rodokmenů“ za účelem koupě dobrého holuba kontaktovat.  

Ale jak už jsem řekl, jsou dvě skupiny slavných jmen. 

2. Do této skupiny řadím chovatele, kteří si svůj věhlas zasluhují. Myslím tím jména 
opravdových superhvězd jako Toye, Engels, Dobbelaere, De Vooght, Bolle, v d Wegen a další. 
Tito dlouhodobě dosahují skvělých výsledků a to by bez výborných holubů nešlo. Nestali se 
známými za hranicemi tím, že by podpláceli novináře nebo díky mazané propagandě… 
Problémem obyčejného evropského chovatele je, že holoubata u těchto opravdových šampiónů 
stojí nemalé peníze. Tím že je po jejich holubech obrovská poptávka, přímou úměrou rostou i ceny 
jejich holubů. Jinými slovy, tito chovatelé by byli skvělou volbou k nákupu posil, kdyby tyto nebyly 
pro obyčejné lidi příliš drahé. Dobrou zprávou pro vás může být, že nejenom oni mají dobré 
holuby! 

RADA 1 

První rada obyčejnému chovateli, který nemá peněz nazbyt: „Zapomeňte na velká jména a 
oslavné články v médiích. Jak v Holandsku, tak i v Belgii se objevuje mnoho falešných zpráv o 
falešných šampiónech. Proč by to tak nemohlo být i v dalších zemích? 

Co byste měli dělat? Spojte se s chovatelem z vašeho okolí, který vás týden co týden 
poráží v závodech. Znáte velice dobře jeho výsledky, jelikož se běžně porovnáváte na závodech a 
zřejmě se budete znát i osobně. Ta poslední věc je důležitá. Být šampiónem je jedna věc, ale být 
čestný co se týká prodeje holubů je věc druhá. Když se dívám na potenciálního kupce, který v ruce 
studuje oči holuba, sem tam si říkávám: „Spíš než studovat oči holuba bys měl studovat oči 
chovatele!“ 

Naštěstí většina chovatelů je poctivá a podvodníci jsou v menšině. A pokud není chovatel, 
kterého jste si vybrali hlupák, tak vám pomůže. Proč? Protože chytrý chovatel si uvědomuje, že 
šampiónem může být pouze tak dlouho, dokud bude mít koho porážet. Pokud se totiž poražení 
chovatelé z neustálých neúspěchů rozhodnout s chovem skoncovat, tak vítězové budou jako 
králové, ale bez království. V našem sportu je to jako v kterémkoliv jiném – bez poražených nejsou 
vítězové! Tak je to jednoduché. 

Další důvod proč mít holuby od svého úspěšnějšího kolegy holubáře je ten, že si dobře 
uvědomuje to, že vás bude znovu a znovu vídávat i potom co s ním uzavřete obchod. Pakliže 
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holubi, které vám on sám prodal nejsou tak dobří jak říkal, bude muset s tím pocitem žít až do 
konce svého života, a tuto skutečnost mu bude připomínat třeba jen pohled do vašich očí. 

RADA 2 

Pro cizince, kteří chtějí nakoupit holoubata v Belgii a Holandsku, je v neposlední řadě velmi 
důležité načasování období, ve kterém chcete nakupovat. Nejlepší období pro nákup je léto, nebo 
podzim. V těchto zemích se s holoubaty závodí od června do srpna a každý úspěšný chovatel se 
v první řadě musí postarat sám o sebe – nachovat si ta nejlepší holoubata z první a druhé líhně, 
aby s nimi potom v tomto období mohl úspěšně závodit. Velkou chybou je chtít kupovat holoubata 
z prvních líhní – těžko dostanete ta z nejlepších párů! Ti „super šampióni“, kteří tvrdí že prodávají 
potomky z nejlepších párů v únoru nebo březnu, nejsou „super šampióni“ ale „super lháři“. Takže 
rada zní: pořizujte si pozdnější holoubata! Jak jsem řekl, nejlepší cestou k posílení chovu pro 
ŠAMPIONY, je každoroční posílení o pár holubů. Pokud si jich totiž přinesou mnoho, mohlo by se 
stát že jejich výborní holubi by mohli být opomíjeni. Pokud ale dobré holuby nevlastníte, je lepší 
jich pořídit více najednou – levnější holuby od chovatele z vašeho okolí, který vás poráží! 

PŘÍKLADY 

Věřte mi, mnoho chovatelů se stalo opravdovými mistry dodržením způsobů, které jsem 
vyjmenoval. Někteří z nich se dokonce stali světově známými! William Geerts je jedním z nich. 
Bydlel poblíž chovatele jménem Fons Jacobs. Byl to starý muž, o kterém předtím nikdo neslyšel. 
Závodil pouze na krátkých a středních tratích. Když se Geerts oženil a stěhoval se do místa 
nynějšího bydliště – Schilde, vzal si od svého přítele Fonse téměř zdarma jednu snůšku vajec, 
protože věděl, co v těch holubech je. O dva roky později (1978) byl postrachem Union Antwerpen. 
Geertsovo jméno se šířilo světem jako oheň, ale o starém dobrém Fonske Jacobsi, od kterého tito 
holubi pocházeli, nemluvil vůbec nikdo. 

Dalším příkladem může být Gommaire Verbruggen a jeho slavný „As“. Stál slušné peníze, 
ale chovatel, který mu jeho „As“ prodal (Maurice v d Velden), získal jeho rodiče od neznámého 80-
ti letého chovatele. 

Já samotný bydlím 5 minut od města, kde žil zesnulý Gust Hofkens. V 70. letech byl 
neporazitelný, ale opět neznámý. Známým se stal až později, téměř před jeho smrtí, nejslavnějším 
až po smrti. Komické na tom všem je, že v té době už neměl téměř žádné dobré holuby! Chytrá 
liška Jan Grondelaars, přišel pro holuby k Hofkensovi v době, kdy jeho výsledky byli vynikající, ale 
přesto byl ještě téměř neznámý (a levný!). Byli to hlavně potomci Hofkensů, kteří Grondelaarse 
proslavili! 

A KMEN NYNÍ? 

Kmen je nesmysl. 
Kmen je nástroj makléřů prodávajících vzdušné zámky. 
Kmen je bublina. 
Kmen je vlajka, která musí přikrýt bezcenný náklad. 
Kmen je slovo, které kompenzuje nedostatek kvality. 

Mnoho Američanů, Japonců, Tchajwanců, kteří navštívili Belgii a Holandsko, už o tom vědí. 
Během mnoha návštěv „šampiónů“ si uvědomili, že jim byly dlouhou dobu vymývány mozky. 
Bývalo to v dobách, kdy pár lidí mělo obrovskou moc. Ale časy se mění. 

Takže drazí chovatelé, pokud nejste bohatí, nezoufejte! Můžete být úspěšnější než oni. Je 
to jen o trochu těžší. Ve vaší pozici musíte být chytřejší a svou chytrostí tak dokážete 
vykompenzovat nedostatek peněz. Je spousta chovatelů, kteří se drželi výše uvedených způsobů 
a tak se i přes nedostatek peněz dokázali stát mistry. 

V tomto sportu nemusíte být mladí abyste vyhráli. Nemusíte být muž, atlet ani vědec. A 
rozhodně nemusíte být bohatí! 
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Musíte pouze čelit čisté pravdě, nevěřit všemu co vám je řečeno nebo napsáno. Mějte oči 
otevřené a cit pro holuby! To je ta věc, která dělá holubaření tak unikátním a zábavným koníčkem? 
Hodně štěstí! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento holubník autora článku už dokázal, že je dobrý! 
 
 
Volný překlad: Milan Heglas ml. 
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Vítovcovi Pavel + Marcela – Generální mistři Čech 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jak se již stává tradicí, tak jsem po sezóně vyrazil na návštěvu úspěšného chovatele 
z Čech, abych Vám jej mohl v infomačním zpravodaji představit. Díky dlouhodobě vynikajícím 
výsledkům, které letos vyšperkovali ziskem titulů Generálních mistrů Čech a Intermistřů ČR, jsem 
se rozhodl navštívit chovatelské duo Pavla a Marcelu Vítovcovi.  

Jelikož nejde o jejich první úspěchy, tak se o nich na stránkách informačního zpravodaje 
díky Ing. Václavovi Kasalovi již psalo. A to celkem nedávno v IZ 2013/1, proto se nebudu moc 
rozepisovat o historii chovu a zaměřím se spíše na novinky v jejich chovu, přípravě na závody 
a seznámím Vás s jejich aktuálně nejlepšími závodníky. Bydlí a jejich chovné zařízení se nachází 
v malebné jihočeské obci Nákří u Dívčic. V rovinaté, rybníky protkané krajině, kde se do výše tyčí 
chladící věže jaderné elektrárny Temelín.  

Stále spolupracují s kamarády Ing. Václavem Kasalem a Milanem Predigerem. Především 
s holuby od německého chovatele Dietra Wöhra, s kterými se jim velmi daří. Také mají několik 
posil od několikanásobného Generálního mistra ČR Lubomíra Kubáčka.  

V současné době chovají cca 140 holubů, z toho je téměř 40 holubů v chovné voliéře. 
Holubník při plném obsazení je na téměř 90 kusů - 45 vdovců a 45 vdov. Zbytek holubů je tzv. 
rezervních, pro případné ztráty při nácvicích a závodech. Závodí systémem totálního vdovství. 
Velkou výhodou tohoto systému je využití všech holubů v závodních odděleních. Praktikují tzv. 
kolečko – v závodní sezóně vypouští 2x denně, ráno i večer létají jak holubi, tak holubice.  

Holoubata jsou v závodní sezóně starých holubů pouštěna po proletu vdovců a mají 
celodenní volnost až do večerních tréninků vdovců a vdov. Od července se již vypouští pravidelně 
na 1 – 2 hodiny, začíná jim režim a také první nácviky. Zúčastňují se celého závodního programu 
holoubat, tedy 4 závodů až do vzdálenosti 272 km. Pro svou potřebu si nechávájí vylétnout cca 90 
holoubat. Holoubata musí být zdravá, bez toho s nimi závodit nelze. Holoubata létají ze sedaček 
bez motivace. Holoubata, která se vrátí třeba až za týden, nezavrhují, mnohokrát bývají nejlepší.  



- 24 - 

Novinkou jsou u nich krmné směsi od firmy Vanrobaeys, s kterými jsou spokojeni. Také při 
přípravě holubů na závody používají doplňky na krmení. Většinou to jsou přípravky od firmy Krmiva 
Bezecná – do vody Soft Acid IV+ a skvělý klíčkový či lososový olej na krmivo, 2x týdně na krmivo 
využívají kvasnice. Také používají Sedochol. Samozřejmonstí jsou grity, minerály a vitamíny. 
Zajímavostí u Vítovců je, že po závodě krmí superdietou společně s ovesnými vločkami. Druhý den 
krmí superdietu a závodní směs s hrachem v poměru 1:1. Od středy poté krmí závodní směsí bez 
hrachu. Po příletu ze závodu čeká na holuby v napáječce elektrolyt nebo bylinný čaj s medem. 
Čaje se u Vítavců používají a vaří velmi často a to z čerstvých rostlin – jitrocele, kopřivy, 
pampelišky, řebříčku, meduňky, šalvěje či šípku.  

Snaží se léčit co nejméně. V lednu provádí kúru proti trichomoniádě a následně odčerví. 
Začátkem února vakcinují proti paramyxovirozé. Používají předevím přípravky od firmy Pharmagal. 
V době sezení na vajíčkách 7. – 10. den provádí očkování proti salmonelóze přípravkem Salgen. 
Před závody provádí osmidenní kúru již zmíněným Soft Acidem IV+. Tím je léčba a prevence před 
závodní sezónou ukončena. V době závodů potlačuji trichomoniády jedenkrát za tři týdny 
Ronidazolem. Holuby, kteří přiletí druhý den či později, ošetřují léky v tabletové formě. Každý týden 
holubi také dostávají probiotika. Při očekávání těžkého závodu, horko a protivítr dostanou 
závodníci probiotika, popřípadě bylinu na dýchání i v den nasazení.  

Proti holouběcí nemoci mají připraven přípravek 4v1 od firmy Belgica De Weerd. Ten 
podávají vždy až po propuknutí nemoci, nikoliv preventivně, to nemá smysl. Před závodní sezónou 
holoubat provádí pětidenní kúru proti trichomoniádě Ronidazolem. Následně podáváme probiotika. 
Holoubata jsou 2x naočkována Pharmavacem a očkují je také proti neštovicím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chovná voliéra 

  

Chovná voliéra je umístěna ve dvoře mimo závodní holubník, holubi v nich jsou chováni 
v párech společně. V chovu upřednostňují vkrevněné holuby, kteří se kříží mezi sebou, nebo jsou 
dávána na výkonné holuby zařazené do chovného oddělení. Příbuzenskou plemenitbu používají 
k uchování osvědčených linií. V závodním oddělení mají raději křížence, mají vyšší vytalitu.  



- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závodní holubník 

Letos Vítovcovi s přehledem ovládli mistrovství OS CHPH Prácheň, zvítězili o více než 
1000 bodů s 60% úspěšností! V závodech starých holubů získali 7x 1. cenu!  

7. května jejich holubice 14-0311-998 porazila 2224 konkurentů z prvního závodu sezóny 
Cheb 1. O dalším víkendu se 14. května letěl závod Cheb 2. a vítěz z 2049 holubů byl opět z 
holubníku Pavla a Marcely, tentokrát holub 11-011-46. 29. května se v OS CHPH Prácheň letěl 
Aschaffenburg 1., kdy bylo vypuštěno 1840 holubů. Vítovcům doletěly dvě holubice 11-0311-70 a 
14-011-333, a bylo z toho první i druhé místo. 4. června se opakovala situace ze závodu Bayreuth 
1., kdy opět najednou dosedli 2 holubi 14-0311-926 a 14-0311-970, a v OS ze 2095 nasazených 
holubů to bylo první i druhé místo. O týden později 12. června se konal velmi těžký závod 
Aschaffenburg 2., který Vítovcovi ovládli. Díky holubům 13-0311-311 a 15-011-631, kteří došli 
spolu, opět získali první i druhou cenu v OS z 1614 holubů. 18. června se letěl Sint Niklaas 1., 
759km, na který v OS CHPH Prácheň nasadili 196 holubů, z nichž byla nejrychlejší holubice 11-
0311-78. 16. července při ZZ Oostende - Memoriálu Vladimíra Kolaříka přilétla na pěkném 14. 
místě v konkurenci 2456 holubů z celých Čech holubice 14-0311-986. V druhém pásmu ZZ od 
780km do 800km z toho bylo 3. místo a získala tak finanční ohodnocení. Své kvality podvrdila i o 
posledním závodním víkendu se starými holuby, kdy v OS ze závodu Sint Niklaas 2. porazila 174 
konkurentů.  

Letos nedali soupeřům v OS CHPH šanci a stali se:  

1. Mistry OS 2016 
1. Mistry KT 2016 
1. Mistry ST 2016 
1. Mistry DT 2016 
1. Mistry holubic OS 2016 
1. Mistry ročních OS 2016 
2. Mistry holoubat OS 2016 
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Jejich úspěšnou sezónu podtrhly výsledky v nadoblastních soutěžích:  

S koeficientem 228,44 se stali 1. Mistry Intermistrovství ČR, uvidíme jak ještě dopadnou v 
porovnání s ostatními chovateli z Polska a Slovenska. V Celostátním mistrovství krátkých tratí se 
díky holubici 14-0311-998 a holubům 14-0311-970 a 14-0311-926 umístili na 3. místě! Zvítězili v 
Generálním mistrovství Čech, kde s plným poočtem 44 mistrů získali nejnižší koeficient 1816,37. 
Druzí skončili v Mistovství krátkých tratí Čech, v Mistrovství dlouhých tratí Čech a také v Profi 
mistrovství Čech, kde je série 3/3! V Mistrovství ročních se v Čechách umístili na 4. místě.  

Nyní Vám představím jejich nejlepší závodníky:  

Již výše zmíněná vítězka první závodu 14-0311-998 se s koef. 27,41 letos stala 1. Eso 
holubicí ČR 2016! Z 12 nasazení získala 11 cen. Mj. byla ještě 5. v kat. SPORT A a 8. v OS v kat. 
Výkon holubic. Jejím otcem je DV 06-03151-18 plavý „Leysen“, výborný chovný - otec několika 
špičkových závodníků s různými holubicemi (např. „466“, „588“ či „273“). Tohoto holuba Pavel 
Vítovec dostal od přítele Františka Kouby ze Strakonic, ke kterému přilétl jako holoubě, po 
telefonickém kontaktu s německým chovatelem bylo povoleno si jej ponechat bez rodokmenu se 
sdělením, že je to holub linie Leysen. Matkou „998“ je mk DV 10-0828-538, od Dietera Wöhra (linie 
Heremans x van Dyck); jedná se o vkrevněnou vnučku „Olympiade 003“ Leo Heremanse.  

Další úspěšnou závodnicí je holubice 13-0311-343, v OS je letos nejlepší v kat. SPORT B, 
v kat. SPORT A 6. a v kat. SPORT H se umístila jako osmá. Z 10 nasazení získala 9 cen. Jejím 
otcem je mp DV 10-0828-515 z linie „Nestpennera“ Andrého Roodhoofta, který v  roce 2006 byl 1. 
Esem Unie Antwerpy a 4. Nár. Eso Halve Fondu. Partnerku mu dělala mk holubice DV 08-8582-
1213 od Dietera Wöhra z linie „Kannibaal“ Dirka van Dycka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He 09-0311-466 - 65 cen za život, letos 12/12 cen.     
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   He 08-0311-706 - 63 cen za život, 10/8 cen. 

Mp holubice 09-0311-466 byla zmíněna již v IZ 2013/1 a výkonnost si udržela. Letos byla 
100%. Z 12 nasazování se umístila 12x. Celkem ma za svůj život na kontě 63 cen. V OS byla letos 
3. Super Esem a 3. nejvýkonnější holubicí. Sedmá se umístila v kat. SPORT H. Jejím otcem je 
opět plavý DV 06-03151-18, z linie Leysen. Matkou mp CZ 05-011-372 z linie Leysen x Van Dyck x 
Janssen, která je dcerou „796“ s 52 cenami za život.  

Univerzální holubice 08-0311-706 byla také zmíněna v reportáži z roku 2013 a letos se v 
kat. SPORT D umístila na 7. místě. Ve výkonu za dva roky byla v OS devátá. Letos získala 9 cen 
z 10 nasazení. Dle slov Vítovců jde o jejich nejlepší holubici, kterou kdy měli. 63 cen za život s tím, 
že rok 2013 strávila v chovné voliéře, je toho důkazem. Její otec DV 05-0654-196 mps je z 
holubníku Dietera Wöhra (van Bergen/Leysen - linie „Late Leysen“ s 17x  1. cenou, bez zdvojení). 
Jde o špičkového chovného, který je otcem mnoha Eso holubů s různými holubicemi – např.: 
„108“, „453“, „452“, „56“ či „986“. Matkou je holubice linie van Riel x Cock (Janssen/Stichelbout x 
Erik Limbourg) od Ing. Václava Kasala. Jde o dceru B 02-4190666 orig. Marc de Cock, 1. cena 
National Narbonne z 7691 holubů.  

Mk dálkař 11-0311-74 byl v kat. SPORT C v OS druhý, v kat. SPORT E třetí, stejně jako ve 
výkonu za dva roky. Otec je od Ing. Václava Kasala, silně vkrevněný na linie jeho nejlepších 
závodníků! Je výborným chovným a otcem mnoha dalších výborných závodníků: „275“, „277“ či 
„439“. Matkou je mp holubice CZ 08-0112-1176 od Ladislava Peška, linie Duray x Fabry 
(„Letadýlko“) x Van Hecke x Jos Thoné, jejíž odchovy se prosazují zejména na ST a DT.  

Již výše zmíněný holub 14-0311-970 byl v OS letos nejlepší v kat. SPORT A a stal se 
druhým Super Esem OS. Byl také druhým nejvýkonnějším holubem OS. Z 13 nasazení se letos 
umístil 12x. Loni byl 10. Eso ročním ČR! Jeho otec mp CZ 06-0125-3121 od Františka Kouby 
pochází z linie Meulemans x Gorin (Kolařík) x Schellens (Pešek). Jeho partnerkou byla mp he CZ 
06-0128-550 od Pavla Rodra, linie Janssen (B. De Bruyn x De Klak).   

Nejlepší ročák 15-011-631, který je také zmíněn výše, byl v OS druhý v kat. SPORT G! V 
kat. Výkon H skončil devátý a to s bilancí 12 cen z 12 nasazení. Je od kamaráda Milana 
Predingera, se kterým si vyměňují každý rok 5-6 holoubat. Otcem je mp holub B 14-6009732 linie 
Vandenabeele z Naturalu. Matkou je mp he DV 13-0828-1465 od Dietera Wöhra také linie 
Vandenabeele.  

 



- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší ročák 15-011-631 - letos 11 cen. 

Holubice 14-0311-986 je zmíněna výše, jde o vítězku závodu Sint Niklaas 2. a úspěšně 
také zvládla ZZ Oostende. Její otec mpš DV 05-0654-196 z holubníku Dietera Wöhra (van Bergen 
x Leysen - linie „Late Leysen“ se 17x 1. cenou) byl pářen s mpš CZ 13-0114-26 od Miroslava 
Tomáška, z holubů M. G. A. Mack (linie van Dyck X Prange). Otec holubice je bratrem olympionika 
pana L. Peška z Poznaně 2010!  

Výborný závodník 14-0311-926 je zmíněn již vícekrát, kromě vítězství v závodě Bayreuth 1. 
se stal 1. Super Esem OS, druhým holubem kat. SPORT H, třetím nejvýkonějším holubem a 7. byl 
v kat. SPORT A. Letos získal 11 cen ze 13 nasazení. Jeho otec mk CZ 11-0311-57 z páření 
holubů Peška („Letadýlko“) a Ing. Kasala (linie jeho nejlepších závodníků) byl pářen na již 
zmíněnou výbornou závodnici CZ 09-0311-466, linie Leysen x van Dyck x Janssen!  

Vítězka závodu Sint Niklaas 1. 11-0311-78 byla letos nejvýkonnější holubicí OS a ovládla 
také kategorie SPORT C a H, v kat. SPORT E byla druhá v OS. Byla osmá ve výkonu za dva roky 
a devátá Eso holubice. Vše díky vynikajícím doletům z DT, kdy letos získala 1., 3., 5., 7. a 32. cenu 
v OS! Jde o linii výkoných závodníků Ing. V. Kasala a linii Theelen x Desmet Matthijs od Pavla 
Lundáka.  

Vítěz závodu Aschaffenburg 2. 13-0311-311 je také na 8. místě v kat. Výkon H s 11 cenami 
z 12 nasazení! Jeho hnízdní sestra 13-0311-310 byla v roce 2014 nejlepším Esem ročních v OS! 
Další polosourozenec získal letos ve dinále TS Řečany nad Labem 3. cenu ve finále! Mp otec CZ 
08-08-777 od L. Peška z linie Herbots (Schellens) x Soontejs x V. D. Berg byl vynikajícím 
závodníkem, eso holubem! Matkou je mk CZ 12-0311-583 od Dietera Wöhra linie Janssen x 
Herbots x Heremans x van Dyck.  
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He 13-0311-310 - 1. Eso ročních OS 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           He 14-0311-939 - 11/11 cen. 
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Holubice 14-0311-939 obsadila v kategoriích SPORT H a Super Eso pátá místa a stejně 
tak byla 5. ve Výkonu holubic. Letos byla 100% z 11 nasazení se umístila 11x! Otcem je CZ 11-
0311-63 z linie „Nestpennera“ A. Roodhofta. Matkou je mk CZ 13-0311-338, polosestra „78“, z DT 
linie Theelen x Verstraete.  

V letošním roce tedy šlo u Vítovců o velmi vydařenou sezónu, chybělo už jen splnění 
dávného snu a to mít holuba na Olympiádě. Děkuji jim za vřelé přijetí a příjemně strávené 
odpoledne. A přeji jim, aby se jim s holuby dařilo i nadále a jejich sen se splnil. Na nějaké blížící se 
výstavě či holubářské akci na viděnou!  

 

 

Autor: Jan Filipi 

 

PS: Sen se napůl nejspíše splní, protože holub 12-0311-600 kamaráda Milana Predigera je 
kandidátem na Olympiádu v Bruselu! Holoubek je letos druhý v kategorii „univerzálů“ SPORT D 
v celé ČR na druhém místě! V kat. SPORT A se letos v ČR umístil na 3. místě! Stejně jako 
v kategorii Super Eso! V kat. SPORT B byl letos v ČR desátý! Jde o opravdového šampiona 
s několika prvními cenami, který byl vychován na holubníku Vítovců z holubů Dietera Wöhra, z linií 
Heremans x Vandenabeele x Reynaert. Jeho otec „DV 1641“ je vkrevněn na TOP chovného „244“ 
(linie Gaby Vandenabeele), který vychoval mnoho eso holubů. Jeho krev byla oživena holuby 
z další úspěšné linie a to „Figo“ od Reynaertů. Matkou je „DV 1636“, která je vnučkou TOP holubů 
Leo Heremanse, „Olympiade 03“ a „Di Caprio“.  
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Zemské závody a soutěže MSS 2016 – XXVII. ročník 
 

Zemské závody ani v tomto ročníku nebyly úplně jednoduché, ale snad se dá říct, že nám 
počasí přálo o něco víc než v minulosti. 

První zemský závod Krajková – Katovický memoriál byl odstartován 12.6. v 5,45 ráno. 
Bylo zataženo před přicházejícím deštěm, takže se nedalo na nic čekat. V Chebu přestalo pršet až 
ve 12 hodin. Start byl proto pro holuby obtížnější a některá hejna na startu dlouho kroužila. Protivítr 
s převážně velkou oblačností až zataženou oblohou pak ovlivnili dosaženou rychlost závodu. 
Vítězem se stala holubička týmu Bří. Uherkovi, která na vzdálenosti 379,92 km dosedla v 11 hod. 
38 minut při rychlosti 1.076,3 m/min. Závod trval hodinu a půl a závěr závodu pak obstaral holub 
na rychlosti 857,4 m/min. 

Druhým závodem byl Bad Bentheim do jehož průběhu významně zasáhl velmi silný jižní 
až jihozápadní vítr v Německu o rychlosti 30 až 50 km/hod., nejvyšší naměřené hodnoty se tento 
den pohybovaly vysoko nad 60 km/h. Za těchto okolností se zejména jižní část Moravy neměla na 
co těšit. Průběh závodu pak tomu odpovídal. OS Brno, Vysočina a Znojmo méně jak 9% 
úspěšnost, OS Jižní Morava a Hodonín méně jak 14%. Také ztráty v těchto oblastech byly 
poměrně bolestné. Vítězem závodu se stal Ladislav Mrtýnek z OS Haná na vzdálenosti 772,13 km 
časem doletu 14 hod 6 minut a rychlostí 1.525 m/min. Závod trval hodinu a tři čtvrtě a závěr 
závodu pak obstaral holub na rychlosti 1263 m/min. V konkurenci OS Znojmo 20% dolétlých 
holubů uzavřel holub až v 17 ho 34 min. při rychlosti 1.076 m/min. 

Posledním zemským závodem bylo Knokke se startem 30.7. v 7 hodin. Ani při tomto 
závodě nebylo počasí ideální. Skoro zatažená obloha v Belgii a jihozápadní vítr. Přes Německo ale 
byl většinou západní až jihozápadní do 25 km/hod. a tak jsme čekali večerní dolety. Vítězem se 
stal holub Lubomíra Kubáčka, na vzdálenosti 1007 km dosedl v čase 18 hod. a 20 minut při 
rychlosti 1.480 m/min. Závod trval téměř 6 hodin a závěr závodu pak obstaral holub druhý den 
ráno v 7 hod. 34 min. na rychlosti 969 m/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistři MSS dlouhých tratí 2016, tým CEZAVA a.s. Ivan M. 
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Mistrovství Moravy a Slezska dlouhých tratí 

1. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno 10 475,223 

2. SKRBEK Marek Beskydy 10 799,801 

3. OLYMPIA Mácha Beskydy 10 828,207 

4. JEMELKA Pavel, Ing. Haná - Olomouc 10 1127,389 

5. BARTL  Pavel Uničov 9 530,872 

6. GERSPITZER Team Znojmo 9 558,395 

7. DUDA Ing. Přemysl Uničov 9 561,656 

8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 9 605,482 

9. FILIP  František Vysočina 9 750,785 

10. GROH  Aleš Uničov 8 282,071 

11. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 8 519,510 

12. SUCHÁNEK Martin Hlučín - Slezsko 8 546,628 

13. SKRBEK Zdeněk, Ing Opava 8 634,456 

14. KESSLER Fr. + Martin Uničov 8 677,748 

15. GONČAR Zdeněk Karviná - Ostrava 8 692,572 

16. CELNAR Oldřich Znojmo 8 725,059 

17. Klemens Karel, ml. Opava 8 809,385 

18. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 8 821,836 

19. RYŠKA  Jan ing. Haná - Olomouc 8 842,207 

20. PALUPA Ladislav Brno 8 911,925 

21. PŘÍVARA Vladimir Zlín 8 949,406 

22. TRHLÍK Josef + Aleš Zlín 8 1220,625 

23. HRUŠÁK Pavel Zlín 7 451,662 

24. MOŤKA  Josef Uničov 7 532,121 

25. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 7 545,170 

 
Mistrovství Moravy a Slezska krátkých a středních tratí 

1. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 42 1920,02 

2. HALAJKOVI Hlučín - Slezsko 41 1723,30 

3. SUCHÁNEK Martin Hlučín - Slezsko 41 2409,47 

4. ŠTARHA Lubomír Vysočina 41 2522,46 

5. TRUHLAR Aleš Zlín 41 2653,14 

6. KUNZ Ondřej Hlučín - Slezsko 41 2664,00 

7. KUCERA Josef Uh. Hradiště 40 1931,80 

8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 40 1999,36 

9. ŠABATA Jan Vysočina 40 2266,24 

10. FAJMON Team Znojmo 40 2460,39 

11. HRADIL František Haná - Olomouc 40 2487,31 

12. JOCHMAN Zdeněk J. Morava 40 2492,41 

13. DAVID Petr Uničov 40 2524,87 

14. DVOŘÁK Jos.+Jiří Vysočina 40 3142,47 

15. PONÍŽIL Jan Haná - Olomouc 40 3259,37 

16. BRI.UHERKOVI Uh. Hradiště 39 1452,83 

17. KALOČ Václav Hlučín - Slezsko 39 2153,91 

18. DOSTÁL Vojtěch Vysočina 39 2323,54 

19. VARMUZA Ant. + Martin Uh. Hradiště 39 2700,53 

20. NĚMEČEK 102 Josef Zlín 39 2854,32 

21. VADURA Jaroslav Uh. Hradiště 39 2975,27 

22. PASEKA Jaroslav Zlín 39 2990,77 

23. HLUSEK Milan Uh. Hradiště 39 3027,13 

24. KAMENÁŘ Karel Zlín 39 3033,35 

25. ILČÍK Václav Hodonín 39 3186,60 
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Mistři MSS krátkých a středních tratí, 2016 tým Polášek Michal + Martin 

Eso holub Mistrovství dlouhých tratí 
1. BARTL  Pavel Uničov 13-0236-371 H 4 101,98 

2. KUBÁČEK Lubomír Uničov 13-0234-1557 H 4 142,83 

3. SLIWKA P. + GREGOR L. Karviná-Ostrava 12-0186-57 HE 4 148,33 

4. STRNAD Jaroslav Hodonín 13-0169-1444 H 4 153,40 

5. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-736 HE 4 154,61 

6. DUDA Přemysl, Ing. Uničov 12-0231-4087 HE 4 156,37 

7. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 13-0266-5411 H 4 163,32 

8. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-165 H 4 172,98 

9. KASIK  František Uh. Hradiště 12-0256-1629 H 4 192,78 

10. DUDA R. + Emil Karviná-Ostrava 14-0152-1272 H 4 195,32 

11. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 12-0178-2536 H 4 202,25 

12. KALLER Martin Uničov 12-0236-7415 H 4 203,98 

13. BARTL  Pavel Uničov 13-0236-445 H 4 204,21 

14. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno 11-0180-1291 H 4 212,27 

15. KOUTNÝ Petr Haná - Olomouc 13-0216-913 H 4 213,12 

16. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 12-0178-2597 H 4 241,09 

17. MIKULÁŠ Josef Uničov 12-0229-6331 H 4 251,73 

18. SUCHÁNEK Martin Hlučín 13-0324-311 H 4 271,65 

19. MEISL  Zdeněk Brno 10-0277-515 H 4 293,26 

20. SUCHÁNEK Martin Hlučín 14-0324-768 H 4 324,53 

21. STUDNIČKA Oldřich Uničov 12-0236-7313 HE 4 344,46 

22. SNOVICKÝ Vítězslav Jižní Morava 12-0178-2293 H 4 349,90 

23. BARTL  Pavel Uničov 12-0236-6571 HE 4 363,06 

24. JANCA  Karel Uh. Hradiště 12-0255-566 H 4 394,24 

25. BARON  Lukáš Karviná-Ostrava 12-0152-62 HE 4 396,32 
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Eso holub mistrovství krátkých a středních tratí 
1. ZELINA Jiří Zlín 14-0269-362 H 6 106,87 

2. ZEMAN František Brno 13-01604-62 HE 6 106,96 

3. DOSTÁL Vojtěch Vysočina 14-0292-277 H 6 114,06 

4. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 12-0266-563 H 6 124,66 

5. HRUŠÁK Pavel Zlín 11-0264-724 H 6 134,97 

6. ZEMAN František Brno 13-0148-449 HE 6 135,57 

7. BEZECNÝ Vlastislav Hlučín 13-0156-405 H 6 143,33 

8. HALFAR Robert, Ing. Hlučín 11-0285-3010 H 6 149,93 

9. ŘIHÁK Jaroslav Hodonín 13-0165-71 HE 6 168,45 

10. HRADIL František Hana 12-0215-2073 H 6 175,23 

11. PAVERA Josef Opava 13-0226-10 H 6 187,51 

12. KADLEČÍK Jiří Znojmo 14-0278-192 H 6 189,59 

13. KALOČ Václav Hlučín 14-0156-443 H 6 190,20 

14. LAŇKA Alfons, Ing. Opava 14-0285-1920 H 6 190,80 

15. TOMEK Jindřich Vysočina 13-0302-504 HE 6 194,97 

16. KUNZ Ondřej Hlučín 12-0156-755 H 6 195,11 

17. KALOČ Václav Hlučín 13-0156-559 H 6 197,28 

18. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 12-0266-507 H 6 202,08 

19. HALAJKOVI Hlučín 11-0153-1345 H 6 208,39 

20. SUCHÁNEK Martin Hlučín 11-0324-1018 H 6 218,55 

21. FAJMON Team Znojmo 15-0282-344 H 6 218,70 

22. DLUHOŠ Pavel Hlučín 13-0156-727 H 6 220,48 

23. ŠABATA Jan Vysočina 11-0143-507 H 6 221,07 

24. ŠABATA Jan Vysočina 14-0143-676 H 6 225,02 

25. PISTEK Vítězslav Uh. Hradiště 14-0259-1 H 6 225,24 

 

Eso Oostende (3 x umístění Oostende – Knokke) 
1. BARTL  Pavel Uničov 12-0236-6542 HE 44,922 

2. HRADIL František Haná – Olomouc 11-0215-439 H 59,767 

3. DUDA Ing. Přemysl Uničov 10-0231-1619 H 62,903 

4. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 11-0233-238 HE 66,777 

5. KUBÁČEK Lubomír Uničov 12-0234-1258 HE 118,841 

6. MUSIL  Jaroslav Vysočina 10-0303-1194 HE 120,918 

7. DVOŘÁK Jos. + Jiří Vysočina 11-0292-232 H 125,314 

8. KOVÁŘ  František Valašsko 10-0316-1153 H 144,111 

9. KAMENÍK Josef Brno 09-0180-639 H 154,268 

10. BECHA  Lubomír Znojmo 12-0281-837 HE 155,393 

11. LÉTAL  Milan Jižní Morava 11-0174-546 H 161,645 

12. OLYMPIA Mácha Beskydy 11-0153-129 HE 166,185 

13. HRADIL František Haná – Olomouc 11-0215-438 H 170,798 

14. CHMELÍČKOVI M. + M. Vysočina 11-0318-431 HE 178,748 

15. KASIK  František Uh. Hradiště  08-0246-797 H 181,582 

16. PALUPA Ladislav Brno 11-0140-44 H 184,722 

17. TALLA  František Haná – Olomouc 11-0205-980 H 193,321 

18. PALACKÝ Miroslav Valašsko 09-0199-965 H 210,685 

19. BLATA  Miroslav Hodonín 10-0164-701 H 213,125 

20. FILIP  František Vysočina 09-0303-908 H 213,129 

21. KAMENÍK Josef Brno 08-0180-215 H 215,011 

22. RYŠAVÝ Jan Uničov 10-0233-49 H 215,541 

23. MARKOWSKI Jan Karviná-Ostrava 10-0183-723 HE 215,987 

24. MACHÁČEK Dalibor Uničov 09-0234-3436 H 225,337 

25. BLATA  Miroslav Hodonín 09-0170-10 H 234,708 
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Super Eso Oostende (min. 4 x umístění Oostende – Knokke) 
1. DVOŘÁK Milan Vysočina 07-0318-457 H 7um. 989,90 

2. KASIK František Uh. Hradiště 08-0246-797 H 5um. 394,30 

3. PAVLAS František Uh. Hradiště 09-0259-271 H 5um. 466,31 

4. ŠMÍD Stanislav Zlín 08-0271-880 H 5um. 542,65 

5. KAMENÍK Josef Brno 08-0180-215 H 4um. 301,46 

6. BLATA Miroslav Hodonín 09-0170-10 H 4um. 380,02 

7. SKRBEK Marek Beskyd 10-0198-3618 H 4um. 433,93 

 
Při závodu Knokke se úspěšnost oblastí spíše než polohou sever – jih, dělila podle 

vzdáleností. Nejúspěšnější oblasti byly na kratších vzdálenostech Vysočina 23,2% a Brno 23,7%. 
Na opačném konci skončil Třinec s 10% a Opava s úspěšností 13,3%. Takto rozložená úspěšnost 
byla asi částečně ovlivněna večerními dolety na kratší vzdálenosti a únavou holubů při ranním 
startu druhý den na delších vzdálenostech. V konkurenci OS Vysočina končil závod 1. den ve 20 
hod. 56 minut  a v OS Brno chybělo večer do procent jen 8 holubů. Důvodem neúspěšnosti Opavy 
a Třince byla jistě velká vzdálenost, ale vliv mělo určitě i minimum nasazených holubů, tj. známka 
důležitosti, kterou chovatelé závodu přikládají. OS Opava 45 holubů a OS Třinec 50 nasazených 
holubů. 

Podrobnou statistiku závodu Oostende od roku 1994 jsme zveřejnili v č. 3/2014, ale asi 
neuškodí připomenout si tři poslední ročníky z nové startovního místa Knokke s ranními starty. 

rok datum start ph 
první 
holub 

čas 
konec 

závodu 
čas rychlost 

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

2015 1.8. 6:30 3097 II. den 9:25 III. den 14:58 402 

2016 30.7. 7:00 2922 I. den 18:20 II. den 7:34 969 

 
Mistrovství mladých chovatelů MSS do 25 let 

1. KUNZ Ondřej Hlučín 20 552,15 

2. HUTÁREK Jiří ml. Vysočina 19 1463,88 

3. ANTOŠ Jakub Opava 18 1972,72 

4. MACHAČ Patrik Valašsko 17 1692,94 

5. MAŇÁK Štěpán Hodonín 17 1549,31 

6. FUCIMAN Jan Beskydy 16 988,20 

7. KONEČNÝ Pavel Zlín 16 1413,18 

8. SNOVICKÁ Lucie J. Morava 15 1560,97 

9. LHOTAN Michal Beskydy 13 967,72 

10. DVOŘÁK Tomáš Zlín 13 1068,43 

11. RAFAJ Lukáš Brno 13 1229,59 

12. ČERNÍKOVÁ Alena Hlučín 10 780,54 

13. KADLEČÍK Boris Znojmo 10 896,2 
14. KROCIL Jar. ml Uh. Hradiště 10 1165,36 

15. BIALASOVÁ Iva Hlučín 9 1140,62 

16. KOREC Daniel Hlučín 8 730,00 

17. HRUŠÁK Aleš Zlín 8 826,97 

18. ZAVADIL Filip Zlín 8 869,70 

19. ŘEZNÍČEK Patrik Zlín 6 689,71 

20. NOVOTNÁ Kateřina Vysočina 6 944,53 

21. FOCHROVI Rich. + Pav. Zlín 5 514,17 

22. BALAŠTÍK Marek Hodonín 5 521,19 

23. HRABEC Michal Hodonín 5 586,40 

24. MUROŇ-Junior Ondřej Opava 5 718,87 

25. ZELINA Matěj Zlín 4 313,28 
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Zemský závod - Krajková – Katovický memoriál 12.6.2016 Konkurence   25.485 

1. BRI.UHERKOVI   Uh. Hradiště 14-0254-3697 HE 379,92 1076,29 

2. DVOŘÁK Zbyněk Brno 13-0141-293 H 314,90 1075,27 

3. MARŠÁLEK Igor Brno 14-0323-178 H 313,83 1073,30 

4. MALÝ Vlastimil Hodonín 13-0166-3526 H 354,47 1072,21 

5. POLEHNA František Uh. Hradiště 14-0246-1618 H 383,74 1071,86 

6. VARMUZA Ant. + Martin Uh. Hradiště 13-0254-2055 H 379,80 1070,96 

7. BUREŠ Jar. jun. Jižní Morava 14-0179-5171 HE 342,13 1070,95 

8. KOLÁČEK Josef Brno 12-0145-70 H 308,90 1070,93 

9. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 14-0197-886 HE 406,03 1070,12 

10. MICHALCIK Lubomir Uh. Hradiště 14-0247-1574 H 404,79 1064,20 

11. HLUBINKA Jan Uničov 13-0231-5019 H 329,06 1061,56 

12. VOJTESEK Ladislav Uh. Hradiště 13-0251-1033 H 384,89 1060,44 

13. JOCHMAN Zdeněk Jižní Morava 14-0178-4922 H 347,75 1060,38 

14. PÁRAL Miroslav Vysočina 12-0139-218 HE 310,03 1060,23 

15. JASINEK Jindřich Jižní Morava 15-0175-966 H 330,85 1060,09 

 
Zemský závod Bad Bentheim 3.7.2016    Konkurence  4.288 

1. MRTÝNEK Ladislav Olomouc - Haná 10-0213-662 H 772,13 1525,35 

2. PŘIKRYL Karel Olomouc - Haná 12-0208-486 H 778,89 1453,56 

3. VELŠ+SMÉKAL František Olomouc - Haná 10-0213-105 H 773,97 1452,66 

4. JURENIK Jiri st. Uh. Hradiště 10-0262-640 H 833,33 1442,02 

5. SUCHÁNEK Zdeněk Olomouc - Haná 11-0202-1442 H 774,04 1441,95 

6. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 09-0197-574 HE 838,35 1441,74 

7. TALLA František Olomouc - Haná 06-0205-468 H 803,51 1439,77 

8. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-736 HE 774,19 1435,55 

9. BÁTĚK Josef Olomouc - Haná 11-0211-202 H 762,66 1434,95 

10. VÝTISK Jaromír, Ing. Opava 11-0228-468 H 818,83 1432,30 

11. GROH Aleš Uničov 13-0234-553 H 773,68 1431,78 

12. CHOBOT Lukáš Hlučín-Slezsko 13-0285-1055 HE 820,50 1431,26 

13. SVOBODA František Valašsko 13-0199-162 H 820,97 1426,34 

14. POSPÍŠILÍK Oldřich Olomouc - Haná 11-0215-780 H 790,32 1426,23 

15. SKRBEK Marek Beskydy 13-0198-41 H 819,52 1425,86 

 
Zemský závod Oostende - Knokke 30.7.2016   Konkurence  2.922 

1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 13-0234-1557 H 1007,13 1480,22 

2. KUBÁČEK Lubomír Uničov 08-0234-736 HE 1007,13 1470,85 

3. NOVÁK Libor Olomouc - Haná 11-0147-85 H 999,81 1427,75 

4. KYTLICA Jan Zlín 11-0264-387 H 1019,57 1418,46 

5. SIK Jaroslav Uh. Hradiště 13-0263-1046 H 1028,53 1402,09 

6. CHMELÍČKOVI M.+ M. Vysočina 13-0318-343 HE 930,93 1398,39 

7. STRNAD Jaroslav Hodonín 13-0169-1444 H 1026,43 1392,83 

8. ZLÁMAL Jaroslav Jižní Morava 11-0178-1227 H 1001,27 1387,07 

9. FILIP František Vysočina 11-0333-375 HE 945,14 1383,41 

10. Team Chmelař Jurasek Uh. Hradiště 14-0260-2556 H 1038,05 1381,98 

11. KESSLER Fr. + Martin Uničov 11-0236-6044 H 994,74 1380,23 

12. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 11-0233-238 HE 986,43 1374,50 

13. ŠVEC Václav Ing. Vysočina 12-0400-2568 HE 929,10 1373,80 

14. SLOVÁČEK František Hodonín 12-0169-582 H 1022,84 1372,42 

15. ŠENKÝŘ Pavel Vysočina 11-0303-412 H 939,46 1370,71 
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Bad Bentheim, Série tří 

1. SKRBEK Marek Studénka 83 15 28 40 

2. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 84 8 22 54 

3. GROH Aleš Domašov 114 11 25 78 

4. SRNÍČEK J.+R. Baška 192 17 75 100 

5. BARTL Pavel Šumvald 219 24 89 106 

6. OLYMPIA Mácha Krmelín 276 39 77 160 

7. DAVID Petr Šternberk 293 38 44 211 

8. KUTRA Josef Slezská Ostrava 299 72 73 154 

9. SKRBEK Zdeněk, Ing. Služovice 309 67 84 158 

10. SEVCIK Josef Brezova 319 94 98 127 

11. SLIWKA P. a GREGOR L. Horní Suchá 322 53 90 179 

12. JASINEK Jindřich Křepice 325 52 105 168 

13. DUDA R. a Emil Těrlicko 354 26 108 220 

14. DUDA Ing. Přemysl Červenka 358 58 148 152 

15. MRTÝNEK Ladislav Olomouc 376 1 121 254 

 
 
Knokke, Série tří 

1. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 34 1 2 31 

2. KOHOUTEK Boh. + Marek Mirosl.Knínice 117 17 24 76 

3. CEZAVA a.s. Ivan M. Vojkovice 122 26 33 63 

4. ŠVEC Václav Ing Velké Meziříčí 153 13 69 71 

5. BARTL Pavel Šumvald 170 55 57 58 

6. UTĚŠENÝ Antonín Troubelice 224 12 43 169 

7. FILIP František Štěpánov n.Svr. 282 9 119 154 

8. ZLÁMAL Jaroslav Rakvice 285 8 78 199 

9. JOCHMAN Zdeněk Podivín 290 39 125 126 

10. ŠTARHA Lubomír Štěpánov n.Svr. 291 44 106 141 

11. ŘEZNÍČEK Jiří Polnička 296 35 79 182 

12. DUDA Ing. Přemysl Červenka 301 49 90 162 

13. PALUPA Ladislav Křenovice 322 80 102 140 

14. KYTLICA Jan Bezměrov 335 4 165 166 

15. ČUMBA Jaroslav Násedlovice 341 56 65 220 

 
Generální mistrovství Moravskoslezského spolku bylo vzhledem započtení závodů 

holoubat, vyhodnoceno až uzávěrce tohoto čísla. 
 

 
 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Budoucnost dlouhých tratí na Moravě 
 

Pozorný čtenář už ví, že v letošním prvním čísle jsme zveřejnili průběh jarního zasedání 
direktoriátu FCI, jehož pro nás velmi významným závěrem bylo předložit Kongresu FCI ke 
schválení změnu olympijské kategorie E. Změnu, která upraví minimální hranici kilometrů ze 700 
na 800 km. Tj. na původní stav této kategorie platný do roku 2008. Mezinárodní kongres FCI, který 
se uskuteční během 35. Olympiády v Brusselu 27. ledna 2017 zcela jistě změnu přijme, schválení 
je více méně formalita a nám z toho vyplynou velké problémy. 

Pokud budou chtít chovatelé v Čechách a na Moravě přizpůsobit program svých dlouhých 
tratí této nové změně FCI, budou dlouhou dobu laděné programy a budované kooperace minulostí. 
Minimem potřebného jsou totiž dvě tratě nad 800 km na holubník chovatele ročně a pokud chce 
být opravdu konkurence schopný v mezinárodním měřítku, tak i to je málo. Jako názorný příklad se 
pokusím okomentovat situaci na Moravě. 

Stávající program dlouhých tratí tvoří dva zemské závody a další dva dle kooperací 
v pásmech MSS. 

ZZ Bad Bentheim  vzdálenosti  687,06 km -   878,35 km 
ZZ Knokke    vzdálenosti 909,65 km -  1115,70 km 
 

Pásmo Jih       Pásmo Střed 
 Mayen  687,45 km -   798,55 km Mayen  668,55 km -   770,14 km 
 Leverkusen 721,28 km -   823,82 km Leverkusen  687,74 km -   792,21 km 
 
Pásmo Sever       Pásmo Západ 
 Hamm  705,06 km -   803,95 km Eschweiler 698,70 km -   797,67 km 
 Bremen 708,64 km -   810,31 km Eschweiler 698,70 km -   797,67 km 
  

Na uvedenou změnu kategorie E lze reagovat několika způsoby. Možnosti posoudil taky 
Řídící výbor MSS a svůj návrh předloží na Zemské konferenci 14.11.2016 k projednání. 

Možnost č. 1 

Ponechat v platnosti propozice Mistrovství MSS dlouhých tratí se specifikací závodů ve 
složení: 2 Zemské závody a 2 závody organizované v jednotlivých pásmech se střední vzdáleností 
nad 650 km. Ve složení Zemských závodů nereagovat na změnu kategorie E. Program závodů 
v pásmech ponechat na rozhodnutí jednotlivých pásem. Pokud však pásma neupraví své závody 
nad 800 km, což by bylo vzhledem ke složení Zemských závodů nepravděpodobné, dosáhne na 
alespoň teoretickou možnost splnění podmínek olymp. Kategorie E jen asi 10% moravských 
chovatelů. 

Možnost č. 2 

Počítá s vyřazením závodu Bad Bentheim a nahrazením za závod s nejkratší vzdáleností 
nad 800 km. Náhradní závod by mohlo být třeba oficiální startovní místo Gembloux asi 30 km 
jihovýchodně od Brusselu. Nejkratší vzdálenost by pak byla 801,3 km Ostatní program by mohl 
zůstat beze změny, ale případná úprava závodů pásem by byla v pravomoci pásem. Vznikne ale 
určitě diskuse nad účelností závodu Knokke s minimální vzdáleností 909 km, o sto vyšší než je 
nutné. Možná varianta plánu: 

1. závod  v pásmu cca 650 km střední vzdálenost 
2. závod  ZZ Brussel (Gembloux) 801 - 1007 
3. závod  v pásmu cca 650 km střední vzdálenost 
4. závod  ZZ Knokke    909 - 1115 

Všichni chovatelé Moravskoslezského spolku budou mít potřebné minimum 2 závody ročně 
nad 800 km. Zachována zůstane tradice ZZ Oostende – Knokke. 
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Možnost č. 3 

Tato možnost počítá s maximální přizpůsobením programu dlouhých tratí možnostem 
úspěchu v kategorii E. Znamenalo by to oba Zemské závody MSS startovat v Brusselu (Gembloux) 
s krajní vzdáleností 801 km a počítat s tím, že i jeden pásmový závod budou jednotlivá pásma 
vybírat tak, aby splňoval podmínku min. 800 km. Jako třetí závod dlouhých tratí by pak mohla 
jednotlivá pásma zařadit: 

1. závod  v pásmu cca 650 km střední vzdálenost 
2. závod  ZZ Brussel (Gembloux)  801 - 1007 
3. závod Pásmo Jih  Herstal  nejkratší vzdálenost 809 km 
3. závod Pásmo Střed  Tongeran nejkratší vzdálenost 796 km 
3. závod Pásmo Západ  Gembloux nejkratší vzdálenost 801 km 
3. závod Pásmo Sever  Duisburg nejkratší vzdálenost 800 km 
4. závod  ZZ Brussel (Gembloux)  801 - 1007 

Pro pásma Střed, Jih a Západ jsou v Belgii poněkud omezené možnosti výběru, ale pásmo Sever 
si německých startovních míst na této vzdálenosti může dobře vybrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startovní místo Gembloux 33 km jihovýchodně od Brusselu, 801 km do Sázavy 

Možností řešení se jistě najde víc, vůbec jsem zde třeba neřešil možnosti chovatelů 
Českého spolku, a proto je třeba na podzimních konferencích OS tuto situaci chovatelům 
podrobně vysvětlit a získat jejich jasné stanovisko. Rozhodnutí pak bude na předsedech OS při 
jednání podzimních zemských konferencích. 

 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Dopingové kontroly 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MVDr. Martin Polášek odebírá vzorky v holubníku týmu Cezava a.s. Miroslav Ivan 
 

Letošní rok je to již po čtvrté, co v rámci ČMS provádíme namátkové dopingové kontroly u 
vybraných chovatelů. Se začátky, úskalími a vývojem dopingových kontrol, stejně jako s popisem 
průběhu kontrol, jsem vás, vážení čtenáři, seznámil na stránkách tohoto časopisu již v letech 
minulých. Dnes bych rád navázal a mimo výsledků letošních kontrol, které Vás zřejmě zajímají 
nejvíce, bych se zamyslel i nad budoucností a smyslem tohoto nařízení. 

Nejprve je třeba zdůraznit, že problémy a nedostatky, které jsem popisoval v minulém 
zhodnocení, stále přetrvávají. Prvním "trnem v patě", který je třeba vytrhnout, a který je chybou 
našeho svazu, je absence kontrolorů v rámci ČMS CHPH. Přestože jsem několikrát apeloval na 
nutnost zajistit v obou komorách minimálně dva kontrolory, kteří by měli svou působnost v rámci 
svého zemského sdružení, tak v rámci MSS působím společně s ing. Novotným sám a z ČS jsem 
se pomocné ruky nedočkal vůbec. Druhým a dle mého názoru hlavním nedostatkem, který je ale 
třeba řešit na půdě FCI, je stále absence akreditovaných laboratoří, které by byly schopny 
analyzovat kompletní spektrum zakázaných látek. I tento rok bylo možné zasílat vzorky pouze do 
jediné akreditované laboratoře, která kontroluje pouze jednu zakázanou látku z našeho nařízení, a 
to kortikosteroidy. Z výše uvedených důvodů jsme i v letošním roce pokračovali pouze v 
namátkových kontrolách u vybraných chovatelů MSS. 

Pro letošní kontroly byli vybráni tři chovatelské týmy, jejichž holubi dosahují výborných 
výsledků v rámci celostátních soutěží a reprezentují náš svaz na evropských a světových 
soutěžích. Jako kontrolovaný víkend byl vybrán termín 16.-17.7.2016, kdy byly naplánovány 
zemské závody Leverkusen a Eschweiler. 

Spolu s Ing. Jaroslavem Novotným jsme se tedy v neděli 17.července postupně vypravili k 
holubníkům Cezava a.s. Ing. Miroslava Ivana, Zdeňka Jochmana a k bratrům Uherkům. Kontrola 
byla provedena u všech standardním způsobem a byly odebrány vzorky od prvních 4 dolétlých 
holubů ze závodů a poté i směsný vzorek trusu z holubníků. Na všech třech holubnících jsme se 
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setkali s velmi vstřícným jednáním a profesionálním přístupem, za což bych rád zmíněným 
chovatelům poděkoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sterilní odběr vzorků u chovatele Zdeňka Jochmana 

O to radostněji mohu sdělit, že výsledky vyšetření jsou u všech třech vzorků NEGATIVNÍ. 

Závěrem mi dovolte menší úvahu o budoucnosti dopingových kontrol. Zcela určitě je třeba 
říci, že tyto kontroly mají své místo v holubářském sportu. Musí ale dojít k zásadním změnám v 
přístupu k těmto kontrolám. V současném modelu provádění dopingových kontrol, kdy se vyšetřuje 
pouze jediná látka a kdy náklady spojené se zasíláním a vyšetřením vzorků jsou značné, dle mého 
názoru nelze dále pokračovat a takovéto kontroly nemohou nikdy přinést to, co je od nich 
očekáváno. Je proto nutné, aby tyto kontroly byly jednotné v rámci všech členských států v FCI, 
aby bylo zajištěno vyšetření celého schváleného spektra zakázaných látek v akreditovaných 
laboratořích.  

Tyto otázky by měla řešit FCI na zasedáních veterinární komise v rámci Olympiády v 
Bruselu a nám nezbývá, než čekat s jakým výsledkem. 

Co však můžeme změnit v rámci našeho svazu, je zajištění dostatečného počtu kontrolorů, 
kteří by každoročně procházeli školením, a kteří by mohli operativně působit v rámci celého ČMS. 
Na posledním zasedání prezidia byla tato otázka řešena a je povinností obou sdružení ČMS, aby 
pro rok 2017 kandidáty na kontroly zajistily. Osobně jsem, pokud bude potřeba a zájem, ochoten 
být nápomocen ať už pořádáním školení kontrolorů, komunikací s laboratoří, nebo i samotným 
prováděním kontrol. Je však třeba, aby se zapojili i jiní, ale to už je úkol pro nové prezidium. 

Z internetových diskusí je ale patrné, že chovatelů, kteří vědí jak a co se má dělat je 
dostatek. Pokud by jen třetina těchto pisatelů byla schopna svůj čas věnovat i skutečné práci pro 
chovatele, pak se o budoucnost nejen dopingových kontrol nebojím. 
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Posledními kontrolovanými byli Bří. Uherkové 
 

MVDr. Martin Polášek 
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Klieštikovitosť holubov 

 

Klieštikovitosť holubov je časté ochorenie holubov v teplých letných  dňoch. 

Etiológia, klinické príznaky a dignostika: 

Toto ochorenie vyvoláva klieštik holubí  /Dermanyssus columbarium, D. gallinae, D.avium/ 
je to ektoparazit, ktorý v taxonómii patrí medzi roztoče. Je to ektoparazit nidikolný , pretože sa rád 
vyskytuje v hniezdach holubov /ale i hrabavej hydiny a exotického vtáctva/. Z hniezda holubov 
následne napadá holúbätá a dospelé jedince. Vývoj prebieha od vajíčka cez larválne štádium 
a nymfu- v dospelého jedinca. Vývoj trvá približne 7 dní. Dospelé roztoče žijú asi 2 mesiace, bez 
vhodného hostiteľa môžu prežívať i niekoľko mesiacov. Klieštik holubí sa živí výhradne krvou 
hostiteľa /vtákov/ , ktoré napadá predovšetkým v nočných hodinách. Pri masívnych inváziách sa 
s ním môžeme stretnúť i vo dne, predovšetkým na holúbätách na hniezde, ktorým vniká do 
nosných a ušných otvorov.. Najčastejšie parazituje na miestach s jemnou kožou – predovšetkým 
pod krídlami. Po napadnutí holuba a nacicaní sa krvi doterajšieho hostiteľa opúšťajú a napadajú 
iného. Touto cestou môžu prispieť k šíreniu rôznych chorôb. Tento cudzopasník je veľký asi 0,5 
mm a voľným okom je pozorovateľný ako malý, sivý, po nacicaní sa krvi červený, rýchle sa 
pohybujúci živočích. Pri masívnych inváziách / v lete/  je schopný spôsobiť chudokrvnosť holúbät, 
ktoré potom zaostávajú vo vývoji a môžu i uhynúť. Dospelé holuby sú týmto ektoparazitom pri 
cicaní krvi rušené a znervózňované do takej miery, že zoskakujú z vajec o opúšťajú hniezda. Pri 
kontrole  takýchto hniezd môžeme pozorovať spomínané ektoparazity voľným okom na bielych 
vajciach holubov v hniezde a pociťovať ich môže i chovateľ na rukách, na ktorého prešli z hniezda. 

Terapia: 

Terapia spočíva v aplikácii antiparazitika vo forme spreja na báze pyretroidov /Biokill spray/, 
prípadne v liekovej forme spot on / medikamenty s účinnou látkou ivermectin/. V poslednej dobe sa 
veľmi osvedčuje prípravok v práškovej forme na báze oxidu kremičitého /Ekosip /. 

Prevencia: 

Preventívne opatrenia spočívajú v pravidelnom odstraňovaniu trusu z holubníka, 
predovšetkým však z hniezd. 

 

 

 

 

 

 

 

Dermanyssus gallinae 

 

 

MVDr. Miloslav Struhár, Zohor 

miloslavstruhar@pobox.sk 
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SOUTĚŽ 
pro mladé chovatele 

poštovních holubů 
 
 

 
Ahoj,  
jsi organizovaným chovatelem poštovních holubů a je ti do 18 let?  

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

 
V čem soutěž spočívá? Je to jednoduché! 

 
Stačí správně odpovědět na následující 3 otázky. 

 
Otázka č. 1: Kdo se v letošním roce stal Generálním mistrem ČR a kolik holubů se při 

výpočtu GM započítává?  
 
Otázka č. 2: Kdo se letos stal Generálním mistrem ČS CHPH?  
 
Otázka č. 3: Kdo se letos stal Generálním mistrem MSS CHPH?  

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

 
Nejpozději do 1. prosince 2016! 

 
Ze všech došlých správných odpovědí budou v sobotu 7. ledna 2017  

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

 
A výhercům budou předány věcné výhry od sponzorů soutěže.  

 
Letu Zdar 
Jan Filipi 

pověřený zástupce prezídia ČMS CHPH pro práci s mládeží 
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OZNÁMENÍ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 
Dne 22. 9. 2016 oslavil své 70. narozeniny dlouholetý chovatel, funkcionář a posuzovatel pan  
 

Ing. Jaromír Výtisk. 
 
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů přejí přítelkyně Vlaďka a kamarádi 
holubáři z MS Krásné Pole. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
dne 7.8.2016 oslavil 70. narozeniny náš předseda 

 

Pavel Bumbalík 
 

Hodně zdraví a štěstí přejí kamarádi ze ZO Červená Voda a rodina. 
 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Soutěž mladých chovatelů do 18 let. 
 
V této soutěži  byl vylosován 9.4.2016 Filip Kadlček z Dolního Němčí a vyhrál holoubě od MVDr. 
Polášků a 8.5.2016 si toto holoubě u nich převzal. Touto cestou ještě jedenkrát děkuje MVDr. 
Poláškům za toto holoubě. 
 
S pozdravem Letu zdar. 
Kadlček Jaroslav 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

 

Dne 5.10.2016 oslaví 70 narozeniny člen místního spolku CHPH Kutná Hora, pan 

Josef Tvrdík 

Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů přejí kamarádi MS Kutná Hora 

 

 
 
 
 

Dne 7.9. oslavil své 81 narozeniny vícenásobný mistr OS Zlín a mistr pásma Střed MSS, člen MS 
Napajedla 
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Ing. Zdeněk Hlačík 
 

Všechno nejlepší, hodně zdraví a duševní pohody přejí  
kamarádi 

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

 

Vzkaz do holubářského nebe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 30.8.2016 to byl rok, co Bohumil Sinkule z Oseka u Rokycan již nedokázal vzdorovat 
své nemoci. Byl dlouholetým a nezapomenutelným chovatelem poštovních holubů a zejména 
naším celoživotním kamarádem. Nezapomenutelným, ne pro svoje holubářské výsledky, ale pro 
svoje chování a jednání. Jeho obětavost, humor a zapálenost pro věc neznala mezí.  

Na dvoře svého statku si vybudoval " belgické holubárny ", před nimi pergolu, ve které 
každého pohostil a kde spřádal svoje holubářské plány. Patřilo mezi ně i založení ZO Březina, kde 
si chtěl dokázat, že vztahy mezi holubáři mohou být přátelské a férové. Ve své organizaci se mu to 
podařilo, horší to již bylo ve výboru oblasti Plzeň, kam jako předseda ZO docházel. Tam se svými 
názory narážel a žádné poznatky, jenž získal od  chovatelů po celé republice a o kterých byl 
přesvědčen, že jsou dobré, se mu nepodařilo prosadit a někdy ani prezentovat. 

Krátce před svou smrtí obvolal svoje holubářské kamarády, pozval je k sobě a přenechal 
jim holoubata a chovné holuby. Jsem ráda, že jsme s manželem patřili mezi ně. Za symbolickou 
cenu jsme si odvezli 3 výletky a 7 chovných holubů. Tento jeho čin jenom dokazuje, jak byl Bohouš 
silný. Bylo to naše poslední a velmi smutné setkání. Věřím, že tento smutek bude nahrazen radostí 
z dovezených odchovů , a že prostřednictvím holubů bude Bohouš u velké řady chovatelů v jejich 
myšlenkách, v jejich srdcích a budeme si ho stále připomínat.  

 

Bohouši, postrádáme Tě, nezapomínáme a moc nám chybíš.  
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Irena a Míra Šímovi, Mirošov 

 

 

 

 

Pozvánka na zemskou výstavu MSS CHPH 
 

 

Výstava se koná dne 12.11.2016 (Sobota) od 9 hodin 

v Kulturním domě v Prusinovicích u Holešova. 
 

Vystaveny budou kolekce nejúspěšnějších holubů MSS, kolekce mistrů 

MSS a kolekce vítězů zemských závodů v roce 2016 
 

Po celou dobu výstavy je zajištěno bohaté občerstvení 

Součástí výstavy je již tradiční velká tombola  

Prodej chovatelských potřeb zajišťuje firma Ecoteam Matuška 
   

Srdečně zvou pořadatelé ze ZO Holešov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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