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Nový život – nová sezóna 
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Celostátní výstava  

Lysá nad Labem 6. - 7. ledna 2017 

 

Po celostátní výstavě v roce 2015, která se konala v moravském Hluku, přišla na začátku 
letošního roku opět řada na českou Lysou nad Labem, která je v již zažitým a osvědčeným místem 
konání celostátních výstav poštovních holubů. Tedy přesněji místní výstaviště, které leží v těsné 
blízkosti vlakového nádraží, což je jednou z výhod tohoto místa. Výstaviště v Lysé nad Labem je 
známé široké chovatelské veřejnosti nejen díky poštovním holubům, protože se zde konají i 
výstavy Chovatel, Náš chov, Exotika, Kůň, Zemědělec nebo Jezdecký festival. Po zkušenosti 
z minulé celostátní výstavy, která se konala v nové multifunkční výstavní hale C, se výstavní výbor 
a později i konference ČS CHPH rozhodli pro dříve osvědčené rozdělení do hal A a B. Hala A byla 
určena návštěvníkům, tedy posezení a občerstvení, které zajistilo ZD Rosice. Halu B ovládli ti 
nejlepší holubi z ČR! Mezi pozitivním faktory pro návštěvníky výstaviště v Lysé nad Labem jistě 
patří vzdálenost Lysé nad Labem od Prahy, velmi dobré vlakové spojení a také příznivá 
dostupnost automobilem po dálnici D 11. I přes stejný termín CV na Slovensku do Lysé nad 
Labem dorazilo více než 700 příznivců chovu poštovních holubů společně s jejich přítelkyněmi 
a manželkami, které společně s dětmi měli vstupné na celostátní výstavu zdarma. Počasí 
návštěvníkům přálo, i když bylo po ránu velmi mrazivé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuzovatelé Celostátní výstavy v Lysé nad Labem 

Samotné výstavy se zúčastnilo celkem 32 oblastních spolků. 33. oblastním spolkem měl být 
ten znojemský, ale několik jeho chovatelů bohužel nedostalo z důvodu výskytu ptačí chřipky 
povolení zúčastnit se celostátní výstavy, proto se rozhodli svou kolekci nevystavit. Oblastní spolky 
opět soutěžily s 10 člennými kolekcemi holubů. Posuzováním standardních holubů byli pověřeni 
Ing. Václav Kasal, Ladislav Novák, Lubomír Veselý, Ing. Stanislav Sadil, Ing. Jan Konopčík, 
Miroslav Uherek, Ing. Ladislav Vojtěšek, Břetislav Vaňhara, Jaroslav Kadlček a Karel Mareš pod 
vedením vedoucího posuzování JUDr. Pavla Opatrného. Posuzování probíhalo na tabletech ČMS 
CHPH, což velmi usnadňuje finální zpracování výsledků kategorií standard. Mimo oficiální kolekce 
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jednotlivých oblastních sdružení byly vystaveny kolekce holubů nejúspěšnějších chovatelů v GM 
ČMS CHPH, ČS CHPH a MSS CHPH a také kolekce dvou nejúspěšnějších mladých chovatelů 
do 25 let, třetí Eliška Pavlíková z OS CHPH Domažlice odmítla vystavovat. Vystaveni byli tedy jak 
výkonní holubi, tak i ti standardní. Výstavní ploše vévodila kolekce těch nejlepších holubů ČMS 
CHPH, která postoupila a později nás reprezentovala na 35. Olympiádě FCI v Bruselu.  

STANDARD HOLUBI 

Poř. Holub Chovatel OS CHPH km Body 

1. H 09-0162-324 DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 4929,70 92,25 

2. H 12-0233-570 UTĚŠENÝ Antonín Uničov 3330,96 92,00 

3. H 14-0162-1563 DOBROVOLNÝ Miloslav Hodonín 4596,64 91,92 

4. H 14-074-390 KVASNICA Tomáš Pardubice 3589,02 91,92 

5. H 12-0166-2584 LAMÁČEK Josef + David Hodonín 4026,55 91,75 

6. H 13-095-2668 RŮŽIČKA Bedřich  Středočeské 2804,62 91,67 

7. H 11-0127-3536 ŠINDELÁŘ Josef   Tábor 2622,62 91,67 

8. H 11-0240-1130 KANTOR Bronislav Třinec 3563,65 91,67 

9. H 14-0254-3712  Bři. UHERKOVI Uherské Hradiště 4378,67 91,67 

10. H 13-0300-178 PUCHNER Jiří  Horácko 2740,75 91,58 

 

 

STANDARD HOLUBICE 

Poř. Holub Chovatel OS CHPH km Body 

1. HE 14-0137-86 JANKŮ Petr Východočeské 2508,28 92,33 

2. HE 12-0251-706  VOJTĚŠEK Lad. Ing.  Uherské Hradiště 2082,97 92,17 

3. HE 11-077-34 VESELÝ Lubomír Pardubice 3574,11 92,00 

4. HE 13-0127-1727 VOZÁBAL Josef   Tábor 3379,90 92,00 

5. HE 12-0248-901 LUNDÁK Pavel Středočeské 2371,87 91,92 

6. HE 14-0251-1357  Ing. VOJTĚŠEK Ladislav Uherské Hradiště 2847,65 91,92 

7. HE 12-0160-1022 DVOŘÁK František Hodonín 2194,28 91,92 

8. HE 12-0111-616  KAVKA Jaroslav  Praha 2525,62 91,83 

9. HE 12-0228-167  VÝTISK Josef ml.  Opava 5226,28 91,83 

10. HE 11-0145-14 HANUŠ Ladislav  Brno 2065,86 91,83 

 

V pátek 6. ledna od 19:30 proběhl společenský večer s živou hudbou, který se konal 
v nedaleké restauraci Gurmán. Po rozpačitém začátku se zábava rozjela a myslím, že večer splnil 
svůj účel a to pobavit se s přáteli, kteří se na CV sjeli ze všech koutů Česka. Samozřejmě vše je 
jednou poprvé a do budoucna bude třeba vychytat mouchy, důležité bylo alespoň začít. Během 
večera také proběhlo ocenění deseti nejlepších chovatelů v generálním mistrovství ČR za rok 
2016.  
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Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR 2017, Zleva Lubomír Kubáček, Vítězslav Mácha, Marek 
Skrbek, Pavel Bartl, Aleš Truhlář, Miroslav Uherek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celosatátní mistrovství KT, zleva týmy Novák Jos. a syn, Vítovcovi P. + M. a Lubomír Kubáček 
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STANDARD HOLOUBĚ  HOLUBI 

Poř. Holub Chovatel OS CHPH km Body 

1. H 16-0264-127 HRUŠÁK Aleš Zlín 745,98 91,58 

2. H 16-0239-740 SUSZKA Emil Třinec 622,58 91,50 

3. H 16-0166-906 LAMÁČEK Josef+David Hodonín 539,52 91,50 

4. H 16-078-171  NOVÁK Vladislav Český západ 815,92 91,50 

5. H 16-0226-414  ČERMÁK Milan  Opava 476,17 91,42 
 

 

 

STANDARD HOLOUBĚ HOLUBICE 

Poř. Holub Chovatel OS CHPH km Body 

1. HE 16-0224-755  KK-TEAM Hoblík Opava 535,25 92,17 

2. HE 16-066-1078 TVRDÍK Vladimír  Podoubraví 499,41 91,67 

3. HE 16-0106-255 HANUŠ Ladislav  Brno 638,07 91,67 

4. HE 16-0265-645 KAMENÁŘ Karel Zlín 647,18 91,67 

5. HE 16-0134-1061   FORMAN Milan Východočeské 494,19 91,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Holub 14-0198-735 Marka Skrbka, 2. holub Olymp. kategorie A v ČR 
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Holub týmu CEZAVA a.s. Ivan M. 10-0148-627, 4. v Olymp. kategorii C v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Holub 11-0264-724 Pavla Hrušáka, 1. v Olyp. kategorii H v ČR 
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Návštěvníci celostátní výstavy ocenili dostatečně velké prostory v obou halách, ve kterých 
byl dostatek prostoru na prohlídku holubů, ale samozřejmě i dostatek místa pro prodejce 
chovatelských potřeb a holubů. Rovněž prostory k občerstvení a posezení s přáteli v patře haly A 
bez problémů pojmuly všechny návštěvníky, obsluha nezklamala a návštěvníci spokojeně 
debatovali, tedy především v sobotu, kdy pro ně byl nachystán doprovodný program. Od 9:30 
proběhla veterinární přednáška MVDr. Michaela Poláška, která zaujala mnoho návštěvníků. Od 
10:30 proběhlo vyhodnocení výsledků výstavy a všech zbývajících celostátních soutěží. Ve 12:30 
byla zahájena dražba 20 holoubat maratonských mistrů Holandska roku 2016 Comb. de Pijper, o 
kterých jste se dozvěděli více v reportáži v IZ 4/2016. 

Letošní celostátní výstava, která společně s holuby v dražbě, návštěvníkům poskytla 
pohled na více než 500 holubů, přinesla ukázku těch nejlepších poštovních holubů s přehledy 
jejich vynikajících výsledků v jednotlivých kategoriích a to jak sportovních, tak i standardních. 
Společenská stránka celostátní výstavy měla odpovídající úroveň. Jistě se ne všechno povedlo na 
100%, ale výstavní výbor dělal vše proto, aby všichni návštěvníci odcházeli spokojeni, což se 
především v sobotu podařilo. Nezbývá nám tedy než-li se těšit na další setkání. Výstavnímu 
výboru další celostátní výstavy opět přeji partu lidí ochotných obětovat část svého volného času 
ve prospěch společenského a chovatelského vyžití naší členské základny, což pochopitelně nejde 
bez vydatné pomoci členů jednotlivých OS z okolí, kde se celostátní výstava pořádá.  

SOLUTĚŽ OBLASTNÍCH SPOLKŮ CHPH 

Pořadí OS CHPH Body  Pořadí OS CHPH Body 

1. Uničov  870 17. Lidice  530 

2. Brno  810 18. Sever  510 

3. Uherské Hradiště  800 19. Vysočina  500 

4. Zlín  790 20. Východočeské  470 

5. Hodonín  780 21. Třinec  460 

6. Pardubice  760 22. Karlovy Vary  450 

7. Beskydy  740 23. Louny  450 

8. České Budějovice  730 24. Středočeské  440 

9. Valašsko  650 25. Horácko  400 

10. Prácheň  640 26. Polabí  400 

11. Hlučín  620 27. Praha  400 

12. Tábor  610 28. Chomutov  370 

13. Jižní Morava  600 29. Český západ  310 

14. Haná  590 30. Podoubraví  290 

15. Opava  590 31. Domažlice  190 

16. Karviná - Ostrava  580 32. Náchod  180 

Znojmo - z důvodu ptačí chřipky se tento OS CHPH nemohl zúčastnit 

 

Jan Filipi 
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Propozice celostátních soutěží 2017 
 

1. Zásady pro ustanovování výkonnostních soutěží 

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

  

2. Technická ustanovení 

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

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

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

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

2.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky 
zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom víkendu 
smí OS pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závod 
maximálně 30, na jeden víkend (so, ne) 40.  

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

všech účastníků závodu dělený jejich počtem) 

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

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

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

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

c) prostý součet vzdáleností na holubník u započítávaných závodů 

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

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

3.1. všichni holubi 
a) chovatele, jemuž bylo prokázáno porušení ZŘ s následným postihem podle § 3 DŘ odst. 1 

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

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

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

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

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

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

 Přehled oficiálních výkonnostních soutěží 

4.1. Soutěže celostátní 
4.1.1. Olympijské kategorie 

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

b) Výsledky pouze ze třídy otevřené a holoubat.  

Kategorie Km 
počet 

závodů 
nasazených 

holubů 
účastníků 
závodu 

celkem 
km 

procenta 

A 100-400 10 250 20 1500 1:5 

B 300-600 8 250 20 2800 1:5 

C nad 500 6 150 20 3300 1:5 

D 100-400 
300-600 
nad 500 

3 – 5 
2 – 6 
1 – 3 
11 

250 
250 
150 

20 
20 
20 

3500 1:5 

E nad 700 4 250 20   1:5 

Jednoletá soutěž 

F nad 100 3 250 20 viz. bod 4.1.10 

G nad 100 5 250 20 viz. bod 4.1.9 

H nad 300 6 250 20 viz. bod 4.1.8 

Výpočet koeficientu: 

A + B + C + D + F + G + H                                    umístění    x   1000 
                                                                počet nasazených holubů (max. 5000) 
 
E                                                                              umístění    x   1000 
                                                                 počet nasazených holubů (bez limitu) 
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Výsledný koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

U celostátních soutěží družstev lze v souladu s bodem 2.1 propozic používat výsledky 
pouze při nasazení ve vlastní OS.  

4.1.2. Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT)  
a) Jednoroční soutěž chovatelů  
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii A, z 10 závodů předem 

deklarovaných v závodním plánu OS  
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

4.1.3. Celostátní mistrovství středních tratí (MST)  
a) Jednoroční soutěž chovatelů  
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii B, z 8 závodů předem 

deklarovaných v závodním plánu OS  
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

4.1.4. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT)  
a) Jednoroční soutěž chovatelů  
b) Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C z 6 závodů předem 

deklarovaných v závodním plánu OS a 1 holub v ½ olymp. kat. E  
c) Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát.  
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

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

3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A z 10 deklarovaných závodů  
3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B z 8 deklarovaných závodů  
2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C z 6 deklarovaných závodů  
1 holub chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat E  

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

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

4.1.7. Mistrovství holoubat (MH)  
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  

b) Výsledky z třídy holoubat.  

c) Započítává se součet koeficientů 5 nejlepších holoubat olymp. kategorie F  

d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

4.1.8. Soutěž mladých chovatelů  
a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 7 - 25 let a byl do 31.3. 

nahlášen výcvikáři zemského sdružení  

b) Soutěž holoubat  
c) Výsledky ze třídy holoubat  

d) Započítává se součet koeficientů max. 3 koeficientů 3 nejlepších holoubat .  

e) Vítězí chovatel s nevyšším počtem umístění, při rovnosti rozhoduje nižší součet koeficientů 
Kf. 

4.1.9. Eso holub (olymp. kategorie H) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů 
c) Započítává se 6 závodů se vzdáleností nad 300 km. 
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů Kf 
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4.1.10. ESO ročních holubů (olymp. kategorie G) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 250 nasazených holubů 
c) Započítává se 5 nejlepších závodů  
d) Vítězí holub s nejnižším součtem koeficientů koef. Kf ze započtených závodů 

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

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

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

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

 
Schváleno Konferencí svazu 25.2.2017 
 
 

Do doby předání časopisu do tisku nebyl zveřejněn oficiální zápis k Kongresu FCI a 
schválené olympijské podmínky na roky 2017-2018. Není úplně jasná situace jestli bude možnost 
+- 5% úprav hranic km uplatněna i u kategorie E. Upřesnění těchto informací bude zveřejněno na 
webové stránce svazu. 
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INTER MISTROVSTVÍ 2017 
 
 

určené pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka, Maďarska a Slovenska 

Závody:  11 předem deklarovaných závodů konaných od 20. května do 30. července 2017 

(včetně) 

V jednom týdnu může být deklarovaný jen jeden závod 

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

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

kontrolního listu.  

Počet bodujících holubů: tři holubi z každého závodu.  

Soutěžní série je:  5 nasazených holubů/ 3 bodující 

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

                                                  - z toho tři do 500 kilometrů. 

                                                  - z toho tři nad 500 kilometrů, z nich jeden povinně nad 700 km  

Výsledek: 

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

bude deklarovaný jednoduchou tabulkou, výpočet garantuje svaz. 

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

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

         2. Vyšší počet kilometrů započítaných závodů 

Deklarování závodů: nejpozději do 31. března 2017 v závodních plánech OS. 

Chovatel, nebo tým může soutěžit jen s jedním družstvem 

Přihlášky není potřebné zasílat. 

Soutěžní vklad za všechny chovatele zaplatí národní svazy. 

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

Národní svazy zajistí odpovídající ocenění i na národní úrovni. 

Mezinárodní vyhodnocení Inter mistrovství 2017 se uskuteční během IV. Středoevropské výstavy 

v Nitře v lednu 2018.  

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

 

 

Připravili: RNDr. Daniel Dudzik  
  Ing. Jaroslav Novotný 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 

35. Olympiáda Brusel  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hala „Square Brussels Meeting Centre“ vítá v pátek ráno první návštěvníky 
 

35. Olympiáda poštovních holubů se v lednu 2017 měla konat v centru světového 
holubářství, v belgickém hlavním městě Bruselu. Mnozí z nás si jistě vzpomenou na leden 2007 a 
velice zdařilou olympiádu v Ostende. Snad proto, tu letošní předcházela velká očekávání. 

Vzhledem k rozsáhlé epidemii ptačí chřipky v celé Evropě, provázela přípravu olympiády 
velká nejistota o možnostech účasti a komplikace s pořádáním celostátních výstav. V rámci EU na 
tuto situaci nejvíce doplatilo Polsko, kde se nekonala celostátní výstava. Polská kolekce tak byla 
bez holubů kategorie Standard a i jednoho špičkového holuba v kategorii Sport, který byl přímo ze 
zasažené oblasti. Hůř na tom ale byly státy mimo EU. Ze 21 států, účastníků minulé olympiády 
v Budapešti se letošní účast smrskla na 13 kolekcí v kategorii Standard. Do výsledků kategorií 
Sport pak byli, z rozhodnutí FCI, zařazeni i holubi států, kterým domácí situace, nebo rozhodnutí 
belgických veterinářů, účast znemožnily. Ve výsledcích lze tak najít holuby ze Srbska, Ukrajiny, 
Bulharska, Ruska, Bosny a Hercegoviny, nebo Velké Británie. K tomuto diskutabilnímu kroku se 
v článku ještě vrátím. 

Naše reprezentační kolekce se začala sbírat na několika svozových uzlech už večer v úterý 
24.1. Komplikací pro začátek bylo vážnější onemocnění delegovaného posuzovatele RSDr. 
Zdeňka Uherka, které mu znemožnilo účast. Delegaci tak tvořili oficiální delegáti Ing. Jaroslav 
Novotný, Jan Filipi a MVDr. Martin Polášek. Dopravu zajistil Miroslav Uherek, jedoucí na 
olympiádu na vlastní náklady, vypůjčeným mikrobusem. Svoz holubů i menší okružní jízda po ČR 
při sběru delegátů na trase Uh. Hradiště, Holešov, Brno, Lažany, Praha a Rozvadov proběhly bez 
problémů. Silnice směr Brusel byly volné a až na 40 minutové stání před Frankfurtem (havárie) 
běželo vše jak na drátku. V Bruselu jsme byli s velkou rezervou už ve 14 hodin. Hledání haly a 
hlavně místa na parkování (v centru Bruselu!!!) nás sice hodně zdrželo, ale holuby jsme předali 
pořadatelů včas a v pořádku. Výstava byla pořádána v „Square Brussels Meeting Centre“, 
výstavním a mítinkovém areálu v centru Bruselu. Hala je umístěna na tzv. „Kunstbergu“. „Hora 
umění“ je velmi trefným názvem pro toto místo. Najdete zde ta nejlepší muzea v celé Belgii. 
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Překvapilo nás velmi stísněné umístění kolekcí a představa 5000 návštěvníků v sobotu byla 
úplně mimo naši představivost. Holuby pak před velkými problémy zachránil jen poměrně malý 
zájem návštěvníků shlédnutí výběru nejlepších evropských holubů. Absence ochranné zóny před 
holuby, vytyčená nějakým ohrazením a špatné osvětlení kolekcí bylo jen důsledkem umístění 
kolekcí v chodbách výstavního centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý den mělo být podle plánu již od 9 hodin posuzování standardních holubů. Vypravili 
jsme se co centra dění asi na půl jedenáctou, aby byla naděje na nějaké předběžné výsledky. 
Bohužel posuzování začalo s velkým zpožděním až v 11 hodin a provázely ho veliké problémy. Do 
prostoru posuzování jsme neměli přístup, takže jsme lovili informace jak se dalo. Od Ing. Daniela 
Krajčíka, předsedy komise FCI, jsme se dozvěděli, že posuzování začalo bez zakrytých rodových 
kroužků a teprve na jeho protesty se kroužky zalepovaly kobercovou páskou (jediná byla po ruce). 
To způsobilo, že se s holuby před posuzováním mnohokrát manipulovalo a vrcholem přehnané 
horlivosti pak bylo odstřihování čipů kleštěmi. Během této operace „odstraňování identitů“ (jak jsme 
zjistili mnohem později) došlo k tomu, že dva vysocí funkcionáři FCI, předseda komice Standard 
Leo Mackaay a člen prezidia FCI pan Claudio Debernardi přestřihli rodový kroužek holubici pana 
Veselého! Kroužky byly zalepeny páskou po celou dobu výstavy, takže se vše provalilo až při 
přejímce holubů před odjezdem. Zápis o tomto incidentu sepsal prezident svazu Jaroslav Novotný 
s nově zvoleným prezidentem FCI Istvánem Bárdosem a sekretářem FCI Geertem Philipsem. 
Celou situaci a náhradu škody pak bude řešit jarní zasedání FCI. 

Výsledky posuzování jsme se dozvěděli k večeru a byly celkem příznivé. Česká republika 
obsadila třetí místo v kategorii Standard starých holubů za vítězným Slovenskem a druhým 
Německem. Na individuální bronzovou medaili dosáhla holubice Petra Janků CZ 14-0137-86. Ve 
sportovní kategorii D obsadil holub CZ 13-0198-85 Marka Skrbka druhé místo. Toto pořadí pak 
mělo později, v sobotu ráno dohru, kdy česká a polská výprava podaly protest proti vítězství 
bulharského holuba v této kategorii. Jak jsem už na začátku uvedl, vedení FCI slíbilo státům, 
kterým situace s ptačí chřipkou neumožní účast, zařazení holubů do pořadí v kategoriích Sport. 
Jenže vítězství na olympiádě, bez holuba ve výstavní kleci, a v případě bulharských holubů i bez 
potřebné dokumentace absolvovaných závodů, to už bylo hodně „přes čáru“. Protest byl v ještě 
před snídaní projednán s nově zvoleným prezidentem FCI Istvánem Bárdosem a později i se 
skretářem FCI Geertem Philipsem. Výsledkem byla v sobotu, asi v 10,30 hodin, změna oficiálního 
pořadí a zlatá medaile pro Marka Skrbka.  
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Standard staří holubi    Standard holubi 2016 

1. Slovensko 928,667 
 

1. Slovensko 370,583 

2. Německo 927,917 
 

2. Německo 370,583 

3. Česká republika 926,417 
 

3. Nizozemsko 369,583 

4. Maďarsko 925,750 
 

4. Rakousko 369,250 

5. Švýcarsko 925,333 
 

5. Itálie  369,167 

6. Nizozemsko 925,167 
 

6. Česká republika 368,667 

7. Portugalsko 925,000 
 

7. Rumunsko 368,500 

8. Rumunsko 923,667 
 

8. Maďarsko 368,500 

9. Rakousko 923,083 
 

9. Belgie 367,250 

10. Itálie  923,083 
 

10. Francie 367,167 

11. Francie 921,833 
 

11. Chorvatsko 367,083 

12. Chorvatsko 921,583 
    

13. Belgie 918,333 
    

Posuzovatelé kategorií Standard H  Posuzovatelé kategorií Standard HE 

Konrad Meierhofer  Německo  Zdzislaw Lademann  Polsko 
Stefan Menyhart  Rakousko  Lubomír Valíček  Slovensko 
Rony De Rycker  Belgie   J.M. Vázques Gavito  Španělsko 
Istvan Toth   Maďarsko  Josef Stockli   Švýcarsko 
Gerard v.d. Bovenkamp Nizozemsko  Fernandes Espinhal  Portugalsko 

Posuzovatelé kategorií Standard 2016  

Daniel Pop   Rumunsko   Konrad Meierhofer  Německo 
Silvie Rahal   Francie   Zdzislaw Lademann  Polsko 
Jose Dos Santos  Portugalsko 
 
Standard holubi – posuzováno 65 holubů 

1.  DV 02135-13-1575   Gerhard Manger  Allemagne  93,333 

 2.  HU-14-25-33146   Agoston VIGLIDAN  Hongrie  93,333 

 3.  CH 191-15   PIEXOTO Alexandre  Suisse  93,250 

 4.  SK-2012-02404-51   Baco Ladislav  Slovaquie  93,167 

 4.  2013-1655649   H.Oving & Zn.  Pays-Bas  93,167 

 6.  SK-2014-02509-138   Velan Jozef  Slovaquie  93,167 

 7.  DV 04087-15-1143   Theo u. Markus Lecke  Allemagne  93,167 

 8.  272114-2014   Coldea Claudiu  Roumanie  93,167 

 9.  CZ 12-0166-2584   Josef a David LAMÁCEK  Tchequie  93,083 

 10.  2014-1415450   Gebr. Heeres en Zn.  Pays-Bas  93,083 

          

 23.  CZ 14-0162-1563   Miloslav DOBROVOLNÝ  Tchequie  92,833 

 26.  CZ 14-074-390   Tomáš KVASNICA  Tchequie  92,833 

 31.  CZ 09-0162-324   Miloslav DOBROVOLNÝ  Tchequie  92,750 

 49.  CZ 12-0233-570   Antonín UTEŠENÝ  Tchequie  92,333 
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Standard holubice – posuzováno 65 holubic 

1.  262982-2015 f Stanciu Nelu  Roumanie  93,000 

 2.  HU-13-25-27210 f Pal NADAS  Hongrie  93,000 

 3.  CZ 14-0137-86 f Petr JANKU  Tchequie  92,917 

 4.  SK-2013-0208-16 f Baláž Štefan  Slovaquie  92,833 

 5.  DV 05327-12-93 f Dominique Schwarz  Allemagne  92,750 

 6.  CZ 12-0251-706 f Ladislav VOJTEŠEK  Tchequie  92,750 

 7.  SK-2014-01406-147 f Prášek Ladislav  Slovaquie  92,750 

 8.  SK-2013-0406-356 f Cvacho-DUO  Slovaquie  92,667 

 9.  SK-2014-0503-1407 f Štefánik Maroš  Slovaquie  92,667 

 10.  CZ 11-077-34 f Lubomír VESELÝ  Tchequie  92,583 

          

 20.  CZ 13-0127-1727 f Josef VOZÁBAL  Tchequie  92,417 

 57.  CZ 12-0248-901 f Pavel LUNDÁK  Tchequie  91,917 

 
Standard holubi 2016– posuzováno 22 holubů 

1.  SK-2016-01302-665  Šadlák Vendelín+Andrej  Slovaquie  93,083 

 2.  DV 08953-16-12  Katja & Wilhelm Wenning  Allemagne  92,667 

 3.  A 323-16-118  W. & K. Essbüchl  Autriche  92,583 

          

 7.  CZ 16-0264-127  Aleš HRUŠÁK  Tchequie  92,333 

 14.  CZ 16-0239-740  Emil SUSZKA  Tchequie  92,083 

 
Standard holubice 2016– posuzováno 22 holubic 

1.  DV 02149-16-1184  Schafmeyer u. John  Allemagne  92,833 

 2.  DV 01553-16-48  Heinz Richard Mennen  Allemagne  92,750 

 3.  SK-2016-03301-578  Placko Jozef  Slovaquie  92,750 

          

 6.  CZ 16-0224-755  KK-Team HOBLÍK  Tchequie  92,583 

 19.  CZ 16-066-1078  Vladimír TVRDÍK  Tchequie  91,667 
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Sport A – soutěžilo 56 holubů 

1. SK-2013-02806-216 m Grék Peter Ing. Slovaquie  11,666 

 2. PT 13-3102028 f Campos-Flanders Collection Portugal  12,800 

 3. NL14-1084063 m J.C. van Donk Pays-Bas  13,590 

 4. PL-0259-12-781 f BULA-LATACZ Pologne  14,745 

 5. PT 13-3480611 f José M. P. LAMPREIA Portugal  17,039 

 6. PT 12-2098289 f Campos-Flanders Collection Portugal  18,041 

 7. NL14-1762192 f Comb. van de Vooren Pays-Bas  18,736 

 8. NL14-1900964 m Spenno v.d. Zande Pays-Bas  21,052 

 9. 144121-14 m Maramotti GUERRINO Italie  21,491 

 10. 030741-2014 m Constantin Mihai Roumanie  22,238 

          

 12. CZ 14-0198-735 m SKRBEK Marek Tchequie  22,909 

 27. CZ 13-0135-320 m NOVÁK Jos. + syn  Tchequie  39,772 

 28. CZ 13-0135-319 m NOVÁK Jos. + syn  Tchequie  44,206 

 
Sport B – soutěžilo 53 holubů 

1.  PL-0264-13-400 m TRZASKA Marek  Pologne  5,906 

 2.  DV-04766-13-337 f SZYSKA Jan  Pologne  13,280 

 3.  NL14-1775931 m St. v. Breemen- v.d. Bos  Pays-Bas  15,348 

 4.  PL-0159-14-4550 f METEL Tomasz  Pologne  16,329 

 5.  HU-13-14-99248 m Attila RATATICS  Hongrie  19,271 

 6.  014558-2014 f Simion E. & Dumitran S.  Roumanie  19,405 

 7.  011178-2014 m Cocos P & Musat R.  Roumanie  19,936 

 8.  CZ 10-0180-2190 m CEZAVA a.s. Ivan M.  Tchequie  22,610 

 9.  1011784/2014 f THIBAUT - BOONS  Belgique  22,965 

 10.  DV 01100-14-408 f Hans Lekscha  Allemagne  23,127 

          

 11.  CZ 12-0263-1923 m HLUŠEK Milan  Tchequie  23,190 

 18.  CZ 12-0266-563 m POLÁŠEK Mich. + Mart.  Tchequie  27,887 

 
Sport C – soutěžilo 49 holubů 

1.  PL-0183-13-1488 m  BUCKO Tomasz  Pologne  8,912 

 2.  PL-0346-14-427 f  PISKULAK Andrzej  Pologne  11,331 

 3.  PL-0131-13-364 f  NAKIELNY Bogdan  Pologne  13,903 

 4.  1001533-2013 f  Ususan Calin  Roumanie  17,613 

 5.  869017-2013 m  Corfu Ionel  Roumanie  20,053 

 6.  NL12-1053357 f  D. en P. Soepboer  Pays-Bas  22,693 

 7.  467825-2014 m  Corfu Ionel  Roumanie  23,454 

 8.  SERB 13-426494 f  Mihajlovic Goran  Serbia  25,711 

 9.  NL14-1031264 m  Chris Koring  Pays-Bas  27,142 

 10.  NL14-1059627 m  G. & S. Verkerk  Pays-Bas  30,572 

          

 20.  CZ 13-0187-10 m  KUTRA Josef  Tchequie  52,293 

 26.  CZ 13-0169-1444 m  STRNAD Jaroslav  Tchequie  68,881 

 28.  CZ 10-0148-627 m  CEZAVA a.s. Ivan M.  Tchequie  72,591 
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Sport D – soutěžilo 48 holubů 

1.  CZ 13-0198-85 m SKRBEK Marek  Tchequie  22,913 

 2.  PL-0265-13-1693 f PILARSKI Henryk  Pologne  23,343 

 3.  PT 13-3475334 f Silvio Manuel D VILAR  Portugal  27,067 

 4.  NL12-1204759 m J.H.M. Boenders  Pays-Bas  30,522 

 5.  PL-018-12-114 f LIGOCKI Tadeusz  Pologne  32,900 

 6.  PL-0452-13-297 f TRÓJCZAK Michal  Pologne  33,297 

 7.  DV 01100-14-445 f Hans Lekscha  Allemagne  35,838 

 8.  NL14-1094404 f Comb. Lin  Pays-Bas  36,213 

 9.  PT 13-3381598 f Joaquim Augusto MOURA  Portugal  37,818 

 10.  NL13-3356272 m D.A. de Voogd  Pays-Bas  40,386 

          

 14.  CZ 12-0311-600 m PRÉDA TEAM  Tchequie  45,801 

 16.  CZ 12-0266-555 m POLÁŠEK Mich. + Mart.  Tchequie  53,948 

 
Sport E – soutěžilo 45 holubů 

1.  PL-034-13-3552 m HANDEREK A. Ewa  Pologne  3,257 

 2.  DV-01116-12-192 f HANDEREK A. Marek  Pologne  6,902 

 3.  PL-OL-11-268269 f CIESLA Zbigniew  Pologne  7,366 

 4.  620437-2013 f Alexandru + Matei  Roumanie  21,901 

 5.  UA 10-68632 m Ivan BODNARASH  Ukraine  22,965 

 6.  161551-2013 m Dan Vasile  Roumanie  23,358 

 7.  303023-2013 m Moise Dinu  Roumanie  23,483 

 8.  1002772/2011 m NIBUS Julien  Belgique  25,163 

 9.  SK-2010-0602-1111 m Perácek Luboš  Slovaquie  25,799 

 10.  NL14-1439618 m Comb. Mantel  Pays-Bas  26,975 

          

 16.  CZ 12-0178-2536 m JOCHMAN Zdenek  Tchequie  48,793 

 18.  CZ 12-0256-1629 m KAŠÍK František  Tchequie  50,701 

 22.  CZ 12-0198-609 m Marek SKRBEK  Tchequie  59,919 

 
Sport F – soutěžilo 54 holubů 

1.  050051-2016 m Cure J.F.  Roumanie  0,914 

 2.  PL-0122-16-2576 m PROSKURNICKI Krzysztof  Pologne  1,094 

 3.  444145-2016 m Dragoiu Damian  Roumanie  1,201 

 4.  SK-2016-02807-851 m Dravecký Lubomír  Slovaquie  1,292 

 5.  444430-2016 m Dragoiu Damian  Roumanie  1,294 

 6.  PL-0450-16-6 m OLECH Damian i Dariusz  Pologne  1,381 

 7.  PL-030-16-74 m SANETRA-PASTERNAK  Pologne  1,678 

 8.  GB16Z58983 m Derek NICHOLLS  Grande Bretagne  1,858 

 9.  HU-16-D-166065 m Janos JOZSA  Hongrie  1,999 

 10.  SK-2016-01009-1136 f Tasáry Pavol  Slovaquie  2,029 

          

 15.  CZ 16-0153-820 f OLYMPIA Mácha  Tchequie  2,308 

 26.  CZ 16-0316-993 f HORÁK Josef  Tchequie  3,907 

 27.  CZ 16-0266-6317 f POLÁŠEK Mich. + Mart.  Tchequie  4,087 
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Sport G – soutěžilo 60 holubů 

1.  PL-0190-15-19019 m KREC Marcin  Pologne  2,693 

 2.  NL15-1197207 m Theo en Mirjam Boelens  Pays-Bas  5,130 

 3.  NL15-1777271 m Hok Huijsmans  Pays-Bas  5,157 

 4.  DV06311-15-80 m H. + F.-J. Rump  Allemagne  5,202 

 5.  NL15-4761353 m Geert Munnik  Pays-Bas  5,361 

 6.  016285-2015 m Constantin Mihai  Roumanie  5,567 

 7.  GB15P03239 f RIMMINGTON & WRIGHT  Grande Bretagne  5,580 

 8.  487369-2015 m Carabus Marius Florin  Roumanie  6,329 

 9.  PL-0190-15-19004 m KREC Marcin  Pologne  6,427 

 10.  PL-0417-15-1121 f PALARSKA Magdalena  Pologne  6,865 
          

 31.  CZ 15-0233-3230 f MAULER Aleš  Tchequie  17,991 

 37.  CZ 15-019-105 m KOTEK Martin  Tchequie  25,443 

 38.  CZ 15-0153-628 m OLYMPIA Mácha  Tchequie  26,169 

 
Sport H – soutěžilo 52 holubů 

1.  PL-0177-13-2250 m KOBIELA Marcin  Pologne 4,493 

 2.  PL-0404-12-4719 m MICHALSKI Jan  Pologne 9,964 

 3.  PL-0190-14-7234 m ZAK Zbigniew  Pologne 10,419 

 4.  SK-2012-0908-799 f Fiala Alexander+Tomáš  Slovaquie 14,279 

 5.  690099-2014 m Chicheanu + Rusu  Roumanie  16,683 

 6.  PT 13-3101208 f Paulo & PAULO  Portugal  17,097 

 7.  CZ 11-0264-724 m HRUŠÁK Pavel  Tchequie  18,797 

 8.  DV 01322-14-524 m E. + C. Börger  Allemagne  19,519 

 9.  DV 07706-14-660 f D. + S. + H. Becker  Allemagne  21,496 

 10.  SK-2014-M55-1801 m Hrozen Peter+Peter  Slovaquie  22,944 
          

 15.  CZ 14-07-480 m PEXA Václav  Tchequie  27,967 

 18.  CZ 12-0266-4 m TRUHLÁR Aleš  Tchequie  31,812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležitým bodem programu 35. Olympiády byl kongres FCI, který se konal v pátek v 11,30 
hodin za účasti delegátů z 31 států. Na programu byly zprávy jednotlivých komisí za uplynulé 
období, ale hlavně dva důležité body. Zpráva komise sport obsahovala důležité návrhy na změny 
olympijských podmínek a druhý důležitým okamžikem pak byly volby do všech orgánů FCI na další 
dva roky. 
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Kongresový sál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delegáti svazu Jan Filipi a Jaroslav Novotný (foto Martin Polášek) 
Podle předpokladu začalo jít do tuhého až při zprávě komise Sport, kterou přednášel její 

dlouholetý předseda István Bárdos. Už před jednáním kongresu se v kuloárech řešilo, že mnohé 
státy jsou proti zvednutí hranice kategorie E na 800 km. Bylo to dost překvapivé, protože při 
schvalování na jarním zasedání direktoriátu FCI prošel tento návrh velkou většinou (viz. Poštovní 
holub č. 1/2016). První hlasování dopadlo 15 : 12 pro setrvání na stávajícím limitu 700 km. Načež 
se rozvinula velmi bouřlivá a dlouhá diskuse přiživovaná zejména neústupností autora návrhu, 
kterým byl rumunský prezident Mario Tunduc. Zřejmě doufal, že přesvědčí alespoň ty čtyři 
nerozhodné, kteří se hlasování zdrželi. Po víc jak půlhodinové diskusi však už pro jeho návrh 
hlasovalo je 9 delegátů. Hlasování o snížení počtu požadovaných účastníků závodu u kategorie E 
z 50 na 20 už proběhlo bez problémů. 
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Schválené znění na další dvouleté období zní: 
Sport E  nad 700 km  4 ceny za 2 roky min 250 holubů / 20 chovatelů 

Asi díky problémům s hlasováním o kategorii E se poněkud pozapomnělo hlasovat o 
direktoriátem schváleném německém návrhu na +- 5% rozvolnění hranic km u všech sportovních 
olympijských kategorií. V době, kdy jde časopis do tisku, dorazil sumář bodů projednaných 
kongresem (takový návrh zápisu) a podle toho, kongres tuto úpravu schválil. Ve finálním zápise 
z kongresu ale tato úprava není. Vše se vyjasní až na jarním zasedání FCI. Divit se nemá cenu. 

Kongres dál pokračoval volbou prezidenta FCI, kde s velkou převahou zvítězil dosavadní 
viceprezident FCI maďarský prezident István Bárdos s 21 hlasy. Protikandidát viceprezident 
Stefaan Van Bockstaele, prezident belgického svazu, získal 9 hlasů. Japonský delegát se zdržel. 
Volba viceprezidentů a členů direktoriátu už proběhla bez větších problémů. Na návrh 
Českomoravského svazu byl mezi 12 členů „Comite Directeur“ zvolen Jan Filipi. Naše účast 
v tomto vrcholném orgánu světové holubářské organizace tak kontinuálně pokračuje od kongresu 
v Ostende v lednu 2007, kdy byl do této funkce zvolen Ing. Jaroslav Novotný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečný Gala večer byl vrcholem celé olympiády. Prostředí AUTOWORLD na Parc du 
Cinquantenaire bylo opravdu na vysoké úrovni a fandové historických automobilů si museli 
připadat jako v ráji. Obrovská hala se stovkami vozů od roku výroby 1904 po nedávné vozy F1, 
volně navazující na kongresový sál, byla opravdu velmi důstojnou kulisou pro závěrečný 
ceremoniál. Bohužel organizace předávání cen byla v pravdě „belgická“. Předávání desítek cen za 
soutěže a závody Grand Prix za roky 2015 a 2016 a Mistrovství světa holoubat, prokládané 
roznášením večeře a nekonečným kulturním zážitkem z účinkování tří belgických zpěváků, se 
protáhlo až do nedělní 01 hod. ráno, kdy měly odjíždět dva sjednané autobusy odvážející delegáty 
do poměrně vzdáleného hotelu. Zrychlené předání olympijských cen, kdy v sále zůstávali jen 
fotografové a nejskalnější diváci, korunované závěrečným klusem na autobus, už opravdu 
důstojnost postrádalo.  
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Jan Filipi převzal cenu za 3. Eso holoubě MS v rumunském Aradu 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění pořadí států v kategorii Standard starých holubů 

Vrcholem ledovce organizační přehmatů byly chybějící kolekce některých ocenění, jakoby 
stejné faux pauz z minulé olympiády v Budapešti nestačilo. Takže pohár za třetí místo kolekce 
Standard pro Českou republiku sice na fotkách je, ale domů jsme jej nepřivezli. Také toto bude 
muset řešit jarní zasedání FCI. 
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Marek Skrbek převzal ocenění za 1. místo v kategorii Sport D 

Závěrečný den olympiády už proběhl v klidu, bez dramatických okamžiků. Za zmínku snad 
stojí jen tragická součinnost veterinářky, která měla vložit odjíždějící kolekce do evropského 
elektronického systému sledování přepravy živých zvířat „TRACES“. Opravdu mi bylo líto těch 
delegátů, kteří několik hodin čekali až propojí svůj počítač s tiskárnou a až se metodou „pokus 
omyl“ prokouše zadáním přepravy kolekce do elektronického formuláře. Po určitém váhání jsme 
naši kolekci vyzvedli bez těchto formalit a zhruba kolem půl třetí odpoledne vyrazili na vytouženou 
cestu domů. 

35. Olympiáda poštovních holubů je minulostí. Pro české barvy skončila relativně slušným 
úspěchem v kategoriích Standard. 3. místo kolekce je jen malý pokles proti stříbrné medaili 
z Budapešti, podtržené bronzovou v kategorii holubic. V této konkurenci hraje roli každý detail a 
samozřejmě i výběr posuzovatelů. Horší propad zaznamenala naše sportovní reprezentace. 
V Budapešti získali naši reprezentanti 2 zlaté a jednu bronzovou, plus dalších šest umístění v první 
desítce. Tentokrát to byla díky holubovi Marka Skrbka v kategorii B jedna zlatá a jen dvě další 
umístění v první desítce pořadí jednotlivých kategorií.  

Nezbývá, než se připravovat a těšit na 36. Olympiádu v Polsku 2019. 

 
 
 
Jaroslav Novotný 
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Jelle Jellema (Nijverdal, NL) 
v roce 2016 dominoval mezinárodním maratónům! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nikdo jiný než Jelle Jellema z holandského Nijverdalu v posledních letech nedominoval 

mezinárodním dlouhým tratím. Město Nijverdal bylo založeno v roce 1836 na území osady 
Noetsele. V překladu Nijverdal znamená “pracovité údolí“. „Pracovité“ z toho důvodu, že zrovna 
zde zakořenila v Nizozemsku průmyslová revoluce. Proč údolí? Městem protéká řeka Regge, která 
zde vytvořila krásné údolí. Chov Jelle Jellemy dominuje dlouhým tratím opravdu velmi dlouho. 
A v loňském roce znovu díky neskutečným výkonům jeho holubů zůstala několika konkurentům 
otevřená ústa. Loňského 19. června se konalo Pau (1125 km) a s 6. a 7. mezinárodní cenou bylo 
nádherné. 2. července 2016 byla odstartována Barcelona (1258 km) a s 3., 10., 18., 37., 77. a 173. 
národní cenou proti 5244 holubům byla pro Jelleho fenomenální. Závod z Marseille (1028 km) 
konaný 15. července 2016 byl se 4 holuby v národní TOP 62 vrcholem sezóny. 24. července 2016 
se letělo Narbonne (1064 km) a s 2. mezinárodním ročákem, 3. a 6. národní cenou bylo pro 
Jelleho opět úžasné. A to ještě nesmíme zapomenout na 5. mezinárodní cenu v konkurenci 12.689 
holubů ze závodu Perpignan (1114 km), který se konal 29. července 2016.  

Představím Vám tedy několik TOP závodníků, kteří se i nadále podílejí na úspěších chovu 
Jelle Jellemy.  

 
„Kleine Jade“ - mezinárodní vítězka Barcelony 2014 
Mezinárodní vítězkou Barcelony se v roce 2014 stala malá kapratá holubička NL 11-1292679 
„Kleine Jade“, která dokázala porazit 20669 konkurentů. Z Barcelony dolétla velmi brzy ráno 
v 5:14, po zdolání 1258 km. Je vnučkou základního chovného holuba „Zwart Goud“. Její 
matka NL 04-1369280 „Jade“, dcera zmíněného „Zwart Goud“ získala v roce 2006 33. národní 
cenu Ruffec.  
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NL 11-1292679 „Kleine Jade“, mezinárodní vítězka Barcelony 2014 a vnučka „Zwart Goud“ 
 
„Silvie“ 
Třetí generací základního chovného „Zwart Goud“ je holubička NL 09-1783772 „Silvie“. Je 
dvojnásobnou pravnučkou „Zwart Goud“. Její matka „Klein Kweekstertje“ získala v roce 2008 
14. národní cenu z Bordeaux. „Silvie“ v roce 2014 získala 3. mezinárodní cenu z Barcelony. Byla 
konstatována v 5:38 ráno, tedy necelou půl hodinu po „Kleine Jade“. „Silvie“ ranní dolety uměla, 
v roce 2013 z Perpignanu dokonce dolétla již ve 4:45!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL 09-1783772 „Silvie“, 3. mezinárodní cena z Barcelony 2014 
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„Romee“ - zlatá medaile z Olympiády v Budapešti 
NL 10-1221795 „Romee“ opět představuje krev základního chovného „Zwart Goud“. „Romee“ se 
ve své kariéře objevila celkem 5x ve výsledcích na teletextu! Byla 1. Národní eso maratónů roku 
2013, kdy získala 3. nár. cenu Bergerac, 3. nár. cenu Orange či 3. NPO cenu ze St.Vincent! Vše 
dovršila v roce 2015, kdy vyhrála kategorii SPORT E na budapešťské Olympiádě! „Romee“ je 
vnučkou a zároveň pravnučkou holubičky „Saffier“ (dcery „Zwart Goud“). „Saffier“ získala 1. NPO 
cenu z Ruffecu v roce 2013 a v sektoru č. 4 byla nejrychlejší ze 3285 holubů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL 10-1221795 „Romee“, zlatá medaile z Olympiády v Budapešti 
 

Nyní si pojďme představit úspěšné závodníky z již v úvodu zmíněného loňského Pau (1125 
km). Holubice NL 14-1559583 „Rena“ a NL 14-1444046 „Anke“, dvě dcery nového chovného esa 
„Romana“ (syna „Romee“), byly konstatovány ráno v 5:36 během 4 vteřin, ale holubice nepřilétly 
společně. Jak již bylo zmíněno výše, byla z toho 6. a 7. mezinárodní cena! „Rena“ se v roce 2016 
také stala 1. Eso holubem Fondunie 2000!  

Dostali jsme se k loňské Barceloně, která je od Nijverdalu vzdálena 1258 km. Jelle Jellema 
nasadil 7 holubic a 5 holubů, kteří získali 3., 10., 18., 37., 77. a 173. národní cenu z 5244 holubů, 
což představuje jeden z nejlepších doletů v holandské historii! Jellemu jako první ve 13:31 dosedla 
modrá holubice NL 13-1755860 „Roos“ v mezinárodním měřítku to byla 11. cena v konkurenci 
17729 holubů. Jde o vnučku „Olympic Miss Gijsje“, olympijské vítězky kategorie SPORT E v Nitře 
2013, kterou vychoval Arjan Beens, ale opět jde o 50% holubů Jelle Jellemy! Kromě 3. národní 
ceny z Barcelony 2016 holubice „Roos“ získala 30. NPO cenu z Bergeracu v roce 2014, v roce 
2015 vyhrála 370. národní cenu z Pau a 985. národní cenu z Agenu! Holubice „Roos“ je také 
matkou 93. národní ceny z Narbonne roku 2015.  

10. národní a 25. mezinárodní cenu získala holubice NL 13-1755856 „Evi“, která mj. v roce 
2015 získala 27. národní cenu z Perpignan! Dolétla ve 14:01. Její otec je opět synem "Olympic 
Miss Gijsje", olympijské vítězky kategorie SPORT E v Nitře 2013 a byl pářen na výbornou 
závodnici "Sophie", mj. s 3. národní cenou ze St. Vincent v roce 2011, která je vnučkou „Zwart 
Goud“! „Evi“ je také matkou již zmíněné holubice zvané „Rena“, vítězky 6. mezinárodní ceny 
z Pau!  
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NL 14-1559583 „Rena“, 1. Eso holub Fondunie 2000 v roce 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NL 13-1755856 „Evi“, 10. národní cena z Barcelony 2016 
18. národní a 42. mezinárodní cenu z Barcelony vyhrál holub NL 13-1755808 zvaný 

„Zeus“, který dolétl ve 14:40. Jeho otec je vkrevněným vnukem „Zwart Goud“, v páru byl se 
závodnicí, která získala 57., 93., 460., 697., 822. NPO cenu a byla vychována z pravnuka „Zwart 
Goud“ a vkrevněné vnučky „Zwart Goud“. Krev nelže!  
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Ze závodu Marseille (1028 km) jako první v 7:57 dolétla NL 14-1559681 „Anna“. Získala 
13. národní cenu z 3320 holubů a 44. mezinárodní cenu v konkurenci 9620 holubů! „Anna“ je z 
otcovy strany vnučkou několikrát zmíněné "Olympic Miss Gijsje" a její matka je vnučkou „Zwart 
Goud“.  

Úspěšné Narbonne (1064 km) s 3. a 6. národní cenou v konkurenci 5042 holubů bylo 
završením úspěšné sezóny! 6. národní cenu získala holubice NL 15-1320979 „Silke“, která je z 
otcovy strany opět vnučkou několikrát zmíněné "Olympic Miss Gijsje" a matkou je „Klein 
Kweekstertje“, tedy již zmíněná vnučka „Zwart Goud“, matka „Silvie“ s 3. mezinárodní cenou 
z Barcelony 2014!  

Na úplný závěr sezóny získala 3. národní a 5. mezinárodní cenu z Perpignanu (1114 km) 
roční holubice  NL 15-1321022 „Dafne“. Otec „Dafne“ je synem „New Laureaata“ Hugo 
Batenburga, mezinárodního vítěze Barcelony roku 2013, který byl pářen  s „Kleine Jade“, 
mezinárodní vítězkou Barcelony roku 2014! Matka „Dafne“ je dcerou „Oriona“ (bratra zmíněné 
„Saffier“, tedy syn „Zwart Goud“), jenž byl pářen na „Silvii“ s 3. mezinárodní cenou z Barcelony 
2014! Nejlepší na nejlepší!  

Především díky Lubomírovi Kubáčkovi, jeho spolupráci s celosvětově známou 
firmou PIPA a přátelství s Hugem Batenburgem, se podařilo na podzim loňského roku od tohoto 
TOP chovatele dovést 4 holoubata, která Vám budou nabídnuta ve druhém ročníku Jedinečné 
aukce! Holoubata jsou především vnoučaty vítězů a výborných závodníků na holubářském svátku 
západu - Barceloně! Již zmíněné „Kleine Jade“ - mezinárodní vítězky roku 2014 a „Silvie“ s 3. 
mezinárodní cenou z Barcelony v roce 2014! Díky spolupráci s Hugo Batenburgem také vnoučata 
„New Laureaata“ - mezinárodního vítěze roku 2013, "New Witbuika" - 1. národního vítěze roku 
2012 a „New Remyho“ - 1. národního vítěze v roce 2014! Některá z holoubat jsou také vnoučaty 
výborné závodnice „Romee“, která je také zmíněna výše! Opravdu ta největší kvalita, která se na 
holubníku Jelle Jellemy nachází! Jen pro zajímavost zmíním, že v poslední aukci na 
portálu pipa.be, která se konala na konci října loňského roku, mělo 10 holoubat Jelleho Jellemy 
průměr 5800 Euro! Nejdražším holoubětem bylo holoubě po páru „New Laureaat“ x „Kleine Jade“, 
jejichž vnouče loni získalo 3. Národní cenu z Perpignan. Toto nejdražší holoubě si našlo nového 
majitele v USA za 15000 Euro. Druhé nejdražší holoubě bylo vychováno z páru „Special One“ x 
„Romee“ a má stejného nového majitele za 6400 Euro. Třetím nejdražším holoubětem bylo 
oboustranné vnouče „Kleine Jade“, která bylo vydraženo za 6200 Euro do USA. Z 10 holoubat si 4 
našla nový domov v USA, další 4 zůstanou v Holandsku, jedno bylo vydraženo čínským 
chovatelem a poslední zamířilo do Belgie. Doufejme, že importovaná holoubata vychovají také 
nějakého velkého vítěze na maratónské vzdálenosti ve střední Evropě!  

 
Z několika reportáží z portálu pipa.be volně přeložil, doplnil a sestavil  
Jan Filipi 
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Olympiáda poštovních holubů 
Brusel 27. – 29. ledna 2017 

 

Brusel, hlavní město Evropské unie se stalo též 
na několik dní hlavním městem chovatelů poštovních 
holubů celého světa. Od roku 1991 jsem nevynechal 
žádnou olympiádu konanou v Evropě, proto jsem byl 
zvědavý, jaká bude ta letošní. Při debatě v autě cestou 
do Bruselu jsem se vyjádřil na dotaz, zda bude stejné 
úrovně, jaká byla v Budapešti. Tvrdl jsem, že jsem pevně 
přesvědčen, že bude rozhodně lepší. Jako důvod jsem 
uvedl i to, že Belgie je historicky považována za kolébku 
poštovního holubářství a v Bruselu se konala první 
Olympiáda. Předpokládal jsem, že i z těchto důvodů, se 
belgičtí chovatelé budou chtít před chovatelským světem 
představit v tom nejlepším světle. Mé přání a realita bylo 
něco jiného.  

Olympiáda byla pro mne jedno velké zklamání. 
Organizátoři velmi podcenili význam a důležitost této 
výstavy. Výstavní prostory a estetická úroveň uspořádání 
reprezentačních kolekcí holubů jednotlivých států 
nepřesáhla kvalitu našich výstav. Jedno velké, nemilé 
překvapení. Sportovní kolekce byly v málo osvětlené 
chodbě, úzké a při větší návštěvě těžko průchodné. 
Obdobně tomu bylo i s umístěním standardních kolekcí, 

ty byly ve špatně osvětleném vestibulu a nevhodné chodbě. Byla to ze strany organizátorů neúcta 
a znevážení vystavovaných holubů. Příkladem nepřipravenosti organizátorů je zajištění anonymity 
holubů ve standardní kategorii. U nás se dávají na kroužky gumové kroužky. Zde byly kroužky 
zalepeny širší izolepou a bylo tak zakryto, že před posuzováním byl pochopitelně přestřižen rodový 
kroužek holubici Lubomíra Veselého. Propagační a prodejní stánky byly naopak ve velmi kvalitních 
a prostorných sálech. Dále není třeba komentovat skutečnost, co mělo na této olympiádě přednost. 

Nepříjemné byly v sobotu ráno před vstupem na výstavu velké fronty návštěvníků. V 
důsledku teroristického nebezpečí byl každý návštěvník podroben osobní kontrole. Většina z nás 
tato pro nás nepříjemná opatření chápala. S hlídkami policie a vojska jsme se setkávali i ve městě. 
Nebezpečí terorizmu mělo pravděpodobně vliv na menší návštěvnost Olympiády. Oproti minulým 
Olympiádám byla i menší účast jednotlivých států. Na této se soutěže ve standardu zúčastnilo 13 
států, v kategorii standard holoubat 11 států. Vyhodnocení soutěže států v kategorii sport nebylo 
v průběhu výstavy provedeno. Pravděpodobným vítězem dle porovnání jednotlivých kategorií by 
bylo Polsko. 

Olympiáda byla uspořádána v samém historickém centru Bruselu. Bylo zde velmi obtížné 
najít místo k zaparkování nejen busů, ale i aut. Výhodou pro některé návštěvníky naopak bylo to, 
že si mohli velmi důkladně prohlédnout krásnou a historickou část Bruselu. 

Předpokládal jsem, že na 35. Olympiádě bude vzpomenuto a připomenuto, jak jsem již 
uvedl, blížící se výročí konání první Olympiády, která se konala 8. - 9. ledna 1938 v Bruselu. Náš 
Svaz tehdy zastupovali pánové Karel Pospíšil a František Tůma, ti se zúčastnili i posuzování 
holubů. Dále na výstavě byl i pan Josef Uhlík. Na dnešní dobu se první olympiády zúčastnilo také 
málo států a to deset. Z deseti kolekcí obsadilo poslední, desáté místo Československo. První byla 
kolekce Francie. Jaká změna, na té letošní byla první kolekce Slovenska, třetí Česka a na 
posledním místě byla kolekce Belgie. 
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Důstojné prostory pro prodejce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedůstojné prostory pro kolekce 
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Posuzování holubů prováděli posuzovatelé, kteří složili mezinárodní zkoušky. Mohli jsme 
předpokládat, že jejich úroveň bude na té nejvyšší úrovni a to se projeví na kvalitním posouzení 
holubů. Na našich výstavách je dlouhodobě kladen důraz na zodpovědné a kvalitní posuzování. 
Větší než jednobodový rozdíl u holuba mezi jednotlivými posuzovateli je již kritizován. Nevím, jaký 
byl maximální bodový rozdíl mezi posuzovateli na této olympiádě, ale já jsem si zaznamenal 
několik vyšších rozdílů a to i u holubů, kteří v celkovém pořadí získali přední umístnění, a to by se 
nemělo stát.  

Holub na    4. místě 93,167 b., nejméně 92,25 b., nejvíce 94,00 b.  rozdíl 1,75 bodu 
Holub na  12. místě 93,083 b., nejméně 91,25 b., nejvíce 93,50 b. rozdíl 2,25 bodu 
Holub na  28. místě 92,833 b., nejméně 91,25 b., nejvíce 94,00 b. rozdíl 2,75 bodu 
Holubice na  12. místě 92,583 b., nejméně 91,50 b., nejvíce 93,50 b. rozdíl 2,00 bodu 
Nejlepší český holub s   93,083 b., nejméně 91,75 b., nejvíce 93,25 b. rozdíl 1,50 bodu 

Z náhodně vybraných porovnání asi ztrácí jmenování mezinárodních rozhodčích prioritních 
opodstatnění. Výběr posuzovatelů bych nechal na jednotlivých svazech, ti znají nejlépe kvalitu 
svých posuzovatelů. Musíme se „smířit“ s tím, že rozdíly byly a rozdíly v bodování asi i v budoucnu 
budou. Co jsem ještě oproti minulým Olympiádám postrádal? Bylo to souběžné pořádání Národní 
výstavy pořádající země, tedy Belgie. Těšil jsem se na to, že si budu moci prohlédnout jejich 
nejlepší závodníky, vítěze tradičních národních závodů a mnoho dalších výborných závodníků. Na 
Olympiádě v Oostende v roce 2007 tomu tak bylo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě jedno výročí mohli belgičtí chovatelé na této Olympiádě připomenout a to 90 let od 
vytvoření a ustanovení kritérií standardu poštovních holubů. Dne 23. ledna 1927 se v Paříži sešla 
skupina předních chovatelů z Belgie, Francie, Španělska a ti stanovili základní, hlavní tělesné 
znaky charakterizující kvalitního a výkonného poštovního holuba, tzv. standard. 

Závěrečné shrnutí z mého pohledu. 

Brusel je krásné město, stojí za to navštívit nejen historickou část i nové, architektonicky 
zajímavé stavby. Olympiádu v Bruselu řadím v úrovni uspořádání k nejhorším, co jsem prozatím 
navštívil. Kvalitní holubi vystaveni v nevhodných prostorách a podcenění významu 35. Olympiády 
poštovních holubů ze stran pořadatelů. Příští Olympiáda se bude konat v Polsku a věřím, že bude 
mnohem lepší. 

 

Ing. Václav Kasal 
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Chlamydióza 

 
 

Chlamydióza holubov /ornitóza, psitakóza/ je infekčné kontagiózne ochorenie, ktoré 
vyvoláva mikrób Chlamydia psittaci. Prvé zmienky o tomto ochorení sú z druhej polovice 19. 
storočia u ľudí po kontakte s exotickými vtákmi /papagáje/. 

 

Klinické príznaky: Chlamydióza môže mať akútny, chronický avšak častejšie latentný 
priebeh, pričom sa manifestuje pri stresových situáciách /infekčný tlak iných mikróbov, prehriatie, 
preplnené , zle vetrané holubníky.../. 

Inkubačná doba môže byť rádovo v desiatkach dní. U holúbät väčšinou má akútny priebeh, 
u starých holubov skôr chronický či latentný. Toto ochorenie postihuje takmer všetky orgány / oči, 
srdce (zápal osrdcovníka),  tráviaci aparát, pečeň, slezinu, pohlavný aparát, niekedy pozorujeme 
i nervové príznaky/, so zvláštnou afinitou k dýchaciemu aparátu /zápal priedušiek, pľúc, vzdušných 
vakov/. Pre holuby je typická atrofia prsnej svaloviny /svalovina sa vytráca/, zelená hnačka a 
spomínané dýchacie potiaže /chraptenie/. Holuby sa môžu nakaziť aerogénne /vzduchom/, menej 
často per os /tráviacim aparátom/, je možný i tzv. vertikálny prenos / z holubice na holúbätá – 
vajcami/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápal osrdcovníka (pericarditis) u moravského pštrosa žltého. 
 

Diagnóza: sa opiera o izoláciu mikróba vo veterinárnom laboratóriu. 

Terapia: Na liečbu sa používajú antibiotiká tetracyklínového radu, alebo antimikrobikum 
enrofloxacin. Vakcína zatiaľ nebola vyvinutá. 

Prevencia: I tu platia základné zásady v chovoch holubov a taktiež izolovaný chov holubov 
od exotického vtáctva, predovšetkým papagájov. 

 
 
 
 
 
 
MVDr. Miloslav Struhár 
e-mail: miloslavstruhar@pobox.sk 
 
 

mailto:miloslavstruhar@pobox.sk
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SARCOSPORIDIOZA 
 

Na konci listopadu volal zoufalý chovatel, že mu hynou holubi. Podle popisu se holubi 
motali, převraceli hlavu, jejich těla se cukala, nebo leželi apaticky na straně nebo na zádech. 
Podobné příznaky byly zaznamenány v průběhu doby u dalších tří chovatelů. 

Při pitvě uhynulých holubů došli na berlínské univerzitě k překvapujícímu výsledku: v hrudní 
svalovině byly v hojné míře nalezeni prvoci SARCOCYSTIS FALEATULLA. Sarcosporidiozní cysty 
se vyvinuly z kokcidií  masožravců, kteří je vyloučili trusem. Po požití holubem tyto proniknou přes 
střevní stěnu do krevního řečiště a tím až do hrudního a srdečního svalu a mízních uzlin. 

Co se týká přenosu, je nutno podotknout, že se onemocnění v chovech objevilo v zimě. 
V tom čase hlad přivedl jestřáby k holubím voliérám. Ti jsou často jako masožravci napadeni 
kokcidiemi. Holubi, kteří byli v zimě chováni v uzavřeném holubníku nebyli postiženi. To objasňuje, 
že přenos z holuba na holuba je zcela neznámý. Příznaky se vyvinou obvykle za 20-40 dnů po 
požití sporocyst. 

Napadení prsní svaloviny vede k degeneraci (úbytku svaloviny), což vede k zhoršení 
schopnosti létání. Již jen nepatrné napadení, které nemusí být smrtelné, může zničit naději na 
dobré umístění, případně objasnit zdánlivě nevysvětlitelnou ztrátu šampiona. 

Léčba je možná jen včasným nasazením kokcidiostatik při prvních příznacích onemocnění. 
U nemocných holubů, kde již sarcocysty poničily svalovinu, zůstala léčba bez účinku. 

 

Podle „Die Brieftaube“ volně zpracoval MVDr. Michael Polášek 
 
 

VIUSID 
 

Výskyt „holouběcí nemoci“ je v posledních letech neutuchajícím „evergreenem“ v mnoha 
chovech, a to již nejen poštovních holubů, ale stává se problémem i v chovech holubů okrasných.  

Po první stresové zátěži se objevují typické příznaky, při kterých je ve většině případů 
nutné zasáhnout pomocí léků. Jak se ale bránit této hrozbě mnoha chovů preventivně? Jak zvýšit 
přirozenou obranyschopnost holoubat?  

Jednou z cest může být snaha o zlepšení střevní mikroflóry, která stimuluje imunitní systém 
(zdravé střevo = zdravé zvíře) pomocí podávání probiotik, okyselováním pitné vody a podáváním 
Herba preparátů. 

Jako jedna z dalších možností se jeví použití přípravku VIUSID (výrobek španělské firmy 
CATALYSIS, s.a.) s imunostimulačním, hepatoprotektivním a antivirovým účinkem. Je to výživový 
preparát s obsahem antioxidantů, vitamínů, stopových prvků a extraktu z kořene lékořice pro 
zmírnění stresu. Vzhledem ke svému složení nemá VIUSID žádné vedlejší účinky. Podporuje 
nespecifickou imunitu holubů příznivým ovlivněním tvorby makrofágů a neutrofilních granulocytů. 
Významně podporuje i specifickou imunitu při ohrožení infekcí (bakterie, viry) nárůstem lymfocytů 
v krvi, což se může příznivě projevit při napadení herpesviry a adenoviry. 

VIUSID svým složením brání vzniku a následkům stresu. Podporuje tvorbu 
GLUTATHIONU, který napomáhá rozvoji imunitního systému, brání oxidačnímu stresu. Je známo, 
že stres patří mezi významné imunosupresivní faktory (viz výše) a z prvních zkušeností se zdá, že 
by VIUSID mohl být další v boji proti této „metle“ našich chovů.   

 
MVDr. Michael Polášek 
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ČMS CHPH – komise posuzovatelů. 
 

 

V říjnu 2016 se uskutečnilo pravidelné školení posuzovatelů, tentokráte na zámku Ohrada 
v Hluboké nad Vltavou. Zajištění a organizaci si na sebe vzal Ing. Václav Kasal. Školení se 
zúčastnilo 25 posuzovatelů. Průběh školení ovlivnila velká nemocnost, z pětičlenného výboru se 
dva z důvodu nemoci nezúčastnili, Ing. Kasal školení absolvoval vzhledem k nemoci jen s velkým 
sebezapřením. 

Součástí zprávy o činnosti komise byla rekapitulace posledních deseti let, kdy výbor 
pracuje téměř stále ve stejném složení. Pravidelných školení se zúčastňuje v průměru 25 až 30 
posuzovatelů. Celkově komise čítá 6O posuzovatelů.  Posuzovatelé jsou rozděleni do dvou pásem 
v Čechách pod vedením Jana Jonáše a Lubomíra Veselého, do tří pásem na Moravě, sever pod 
vedením Josefa Konopky, jih pod vedením Karla Mareše. Pásmo střed musí určit nového 
vedoucího a určit, které oblasti bude zahrnovat. V současné době zřejmě oblast Hodonína zůstala 
bezprizorní. 

Od roku 2006 složilo 13 adeptů, po tříleté čekatelské době, posuzovatelské zkoušky. Roku 
2006 absolvovali pp. Břetislav Tajč, Lubomír Knitl, Jaroslav Pěrka, Miroslav Pospíšil, Daniel Hrbáč 
a Ivo Marcalík,  2010 Miroslav Medal, Josef Vacek ml,  2011 Karel Šulák, Josef Foret a Pavel 
Pocedič,  2012 Miroslav Uherek, 2015 Martin Ležal a 2016 Drahomíra Hrubá. Bohužel o 
posuzovatelské činnosti některých absolventů zkoušek dnes nic nevíme o jejich činnosti. 
Evidujeme další adepty, ale jejich dosavadní aktivita je slabá.   

Zde bych chtěl blíže seznámit chovatelskou základnu s novou členkou posuzovatelské 
komise paní Drahomírou Hrubou ze Středočeské oblasti. Pí. Hrubá absolvovala zkoušky na 
výbornou, je prvou posuzovatelkou v historii svazu.  Paní Hrubá pochází z Valašska, k chovatelství 
přivedl její otec Hubert Dufek, který také s holuby závodil, ale po té co jeho chov skolila 
salmonelóza, přešel na chov okrasných holubů. Pí. Hrubá zavzpomínala na dětství, kdy otec místo 
pohádek jí předčítal články z Informačního zpravodaje, časopisů Polska, Německa a z nově 
vycházejícího časopisu Letu zdar, nejčastěji články pana Hanáka, Boleslava Novotného a dalších.  

Pí. Hrubá do Českého svazu chovatelů vstoupila v roce 1986, pravidelně a velmi úspěšně 
se zúčastňovala soutěží mladých chovatelů. V roce 1999 úspěšně složila závěrečné zkoušky 
posuzovatele okrasných holubů. Od té doby posuzuje speciální výstavy kingů, rejdičů a racků. 
Pravidelně posuzuje národní výstavy a je zvána i na výstavy zahraniční. U drobnochovu je ve 
zkušební komisi pro přijímání adeptů na posuzovatele okrasných holubů a zúčastňuje se jejich 
závěrečných zkoušek. Její teoretické znalosti jsou značné a bude pouze na praxi, aby se stala 
dobrou posuzovatelkou poštovních holubů. Jako prodejce se zúčastňuje řady výstav kde má 
možnost se v posuzování zdokonalovat. Ve středočeské oblasti, spolu s partnerem Petrem 
Sirotkem, úspěšně závodí jako Ovator Team. Bydli ve středočeských Sedlčanech, kde také 
provozují prodej chovatelských potřeb – E-SHOP Krmivo Ovator. 

Další částí školení byly volby výboru a navržení posuzovatelů pro CV 2017. Na základě 
voleb setrval jako předseda Pavel Opatrný, jako členové výboru, jednohlasně Ing. Václav Kasal a 
Břetislav Vańhara, dále Daniel Hrbáč a Vladislav Novák. Pro posuzovaní CV bylo navrženo 
prezidiu pět posuzovatelů z Čech a pět z Moravy a po jednom náhradníkovi do každé pětky. 
Vzhledem k tomu, že olympiáda se koná v Bruselu, byli vybráni ti nejzkušenější posuzovatelé, kteří 
byli následně prezidiem schváleni. 

Dalšími tématy byl „standard bez limitu“, zdůvodnění této kategorie a zajištění vystavování 
na celostátních výstavách, spolupráce s posuzovateli SR, delegování posuzovatelů na zahraniční 
výstavy, získávání mladých a kategorie „mezinárodní posuzovatel“. Tím je u nás RSDr. Z. Uherek. 
Ostatní naši posuzovatelé, kteří se zúčastnili zkoušek v Brně při SEV, nebyli jmenováni.  
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CV Lysá nad Labem 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva Ladislav Novák, JUDr. Pavel Opatrný a Ing. Václav Kasal 

Na školení posuzovatelů se dostavilo deset posuzovatelů schválených prezidiem ČMS 
včetně dvou náhradníků. Delegování odmítli RSDr. Zdenek Uherek a Josef Vacek. To se dříve 
nestávalo, pro každého posuzovatele byla čest CV posuzovat. Školení bylo pojato též jako schůze 
posuzovatelů, kde se připravovalo školení na letošní rok, které se uskuteční opět v říjnu a to 
v Týništi nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že v poslední době je srovnáván náš způsob vedení 
posuzovatelské komise a odlišný způsob na Slovensku bude toto jedním z hlavních bodů jednání. 
Rozdílnost je v počtu posuzovatelů, kteří se zúčastňují školení u nás (širší okruh) kdežto na 
Slovensku mají užší kádr posuzovatelů pro CV a školení se zúčastňují pouze tito vybraní 
posuzovatelé. Nyní, když je již po CV a vzhledem k výsledkům posuzování, se přikláním ke 
slovenskému modelu. U posuzovatelů, sice zkušených, ale s několikaletou přestávkou 
v posuzování CV, nebývají výsledky posuzování v souladu s těmi, kteří posuzují pravidelně. 
Dalším bodem bude spolupráce se slovenskými kolegy. Vzhledem k tomu, že na podzim je velké 
množství akcí jeví se reálnější delegace jeden rok my na Slovensko a další rok oni k nám. Předem 
projednat ekonomické otázky na prezidiu. Další části školení zůstávají (praktické posuzování, 
rozbor posuzování jednotlivých partií). Posuzovatelské zkoušky v letošním roce nebudou. 

V závěru poděkování prezidentovi Ing. Jaroslavu Novotnému za práci a zajištění 
posuzovatelských lístků a Janu Filipimu za vedení výpočetního střediska CV a technické pomoci 
s využitím tabletů pro posuzování.      

 

Selibov 10. ledna 2017 
dr. Pavel Opatrný 
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Ptačí chřipka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chovatelé Josef Srb a Josef Mach před prázdným holubníkem pana Srba 

Všichni asi víte, že Českou republiku a vlastně celou Evropu zasáhla začátkem ledna silná 
epidemie ptačí chřipky. V současné době je zasaženo 26 států. V České republice bylo zjištěno 
k 27.2.2017 celkem 32 ohnisek nákazy v hospodářských chovech. Pravděpodobně také víte, že 
dva chovatele svazu v 3 km ochranném pásmu postihla likvidace chovu poštovních holubů. 
Protože o celé situaci a o dalším možném vývoji koluje mnoho fám, pokusím se shrnout dosavadní 
vývoj, poznatky a možnosti dalšího vývoje situace. 

- Podle mých informací si holubáři západních zemí žádný výzkum nezaplatili. Před 10 lety byly 
provedeny v laboratorním prostředí německého Friedrich-Loefler Institutu testy na vnímavost 
holubů k této chorobě a na možnost dalšího přenosu virů z nakažených holubů dál na slepice. 
Friedrich-Loefler Institut je německé spolkové centrum pro výzkum chorob a zdraví zvířat. Hlavní 
centrum je na severoněmeckém ostrově Riems a další pracoviště má ve městech Braunschweig, 
Jena, Celle a Mariensee. Testy byly pro holuby příznivé. U méně patogenního viru H7N7 nedošlo 
k onemocnění testovaných holubů ani po nitro žilné aplikaci viru a společně chované slepice 
neonemocněly. U mimořádně agresivní formy viru H5N1 onemocnělo 5 ze 16 infikovaných holubů 
a 3 uhynuli. Ani v této skupině však nedošlo k onemocnění u slepic chovaných v téže voliéře. Ve 
dvou souběžně provedených pokusech v laboratorních podmínkách isolace bylo prokázáno, že 
holubi nejsou proti infekci ptačí chřipky plně imunní. Při experimentální vysoké dávce HPAIV 
mohou být také holubi infikováni s pomnožením viru, vytváří protilátky a přechodně dochází k 
vylučování viru. Sumarizace tohoto testu byla zveřejněna na webu institutu a přednesena na 
jednání FCI v rámci jednání veterinární komise.  

- Ve Francii i v Německu byly před těmi 10 lety v karanténní oblasti také v několika případech 
likvidovány chovy holubů. V České republice v roce 2005 ani 2007 nikoliv.  
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- Likvidace chovů dvou chovatelů v letošním roce byla souhra chyb, jednak veterinářů (chybu 

přiznali i v televizi), rasantního postupu s policií a hasiči, a částečně chyb obou chovatelů, 

kteří se po zjištění, že jim pravděpodobně budou holubi utraceni, neobrátili včas na vedení OS ani 
na svaz. Likvidace byla provedena v sobotu 7.1. asi mezi 12 a 14 hod. Předseda OS Znojmo mě 
informoval přibližně v 15,30 o tom, že asi zlikvidovali jednomu holubáři holuby. Žádost o výjimku 
jsem okamžitě projednal telefonicky s vedením KVS Jihomoravského kraje a v 16,30 byla podána 
elektronicky na podatelnu KVS. 

- Vedení svazu podalo žádost o výjimku při likvidaci ptáků v 3 km ochranné zóně a tato výjimka 
byla akceptována. Potvrdil ji i ředitel Státní veterinární správy pan MVDr. Semerád v televizním 
vystoupení.  

- Základem žádosti o výjimku však nebyla nevnímavost holubů k infekci virem H5N8, k tomuto 
tvrzení nejsou žádné relevantní důkazy, ale to, že všechny chovy holubů jsou od října do března 
uzavřeny z důvodů útoků dravců a potřeby klidného přepeření. Proto nemohou přijít do styku s 
volně žijícím ptactvem a nemohou tak sloužit ani jako pasivní přenašeči viru. Proto byl všem 
předsedům OS a funkcionářům prezídia zaslán text této žádosti o výjimku 8.1.2017 v 10 hod. i s 
pokyny, aby plošně informovali své členy. Jednak o tom, že byla žádost podána a také o tom, že 
mají mít chovy uzavřeny. 

- K žádné další likvidaci chovu poštovních holubů nedošlo a v současné době v 3 km ochranné 
zóně nedochází k likvidaci žádných ptáků v uzavřených chovech, mimo přímé ohnisko nákazy. 

- Oba chovatelé z Moravského Krumlova dostali vypracovaný posudek na hodnotu utracených 
holubů dle oficiálního ceníku svazu a tento posudek, spolu s žádostí o finanční vyrovnání, byl 
podán na Ministerstvo zemědělství. Na webové stránce svazu organizovaná sbírka holoubat pro 
tyto chovatele byla 24 hodin po zveřejnění naplněna potřebným počtem holoubat od výborných 
chovatelů z celé republiky a musela být ukončena. Holoubata ovšem mohou být předána 
chovatelům v Moravském Krumlově až po ukončení mimořádných veterinárních opatření. 

 V současné době svaz podal žádost o výjimku z celostátně platného veterinárního opatření Č. 
j. SVS/2017/004572-G ze dne 10.1.2017. Cílem této žádosti je zajistit volný prolet pro holuby 
v ochranném a dozorovém pásmu, vyhlášeném kolem ohniska chřipky u Ivančic. Na holubníky 
mimo tato vymezená pásma, se dle výše uvedeného opatření, vztahuje pouze zákaz výstav a 
pořádání závodů. Volný prolet kolem holubníku tímto opatřením není postižen. Podle výsledku 
řízení o výjimce budeme informovat členy svazu v ČR o dalším postupu. Podle dalšího vývoje 
nákazy v ČR se pak budeme připravovat na jednání se Státní veterinární správou o umožnění 
závodní činnosti svazu. 

 

 

Jaroslav Novotný 
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Charitativní aukce pro Emičku 
 

 

Vážení kamarádi - chovatelé poštovních holubů, na přelomu měsíců května a června 2017 
proběhne na svazových stránkách (www.postovniholub.cz) „Charitativní aukce pro Emičku“, které 
jsme pořadateli - Gerspitzer Team a Fajmon Team. Bude to aukce, jejíž výtěžek poputuje 7-leté 
Emičce Kučerové.  

Emička Kučerová se narodila v červnu 2009 v Brně a v 1 roce jí byla diagnostikována 
cystická fibróza. Je to dědičně podmíněné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a 
trávící ústrojí, ale i některé další orgány. Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest, 
které postupně způsobují poškození plic. Nemocní také špatně tráví potravu, protože jim nefunguje 
správně slinivka břišní, vylučující trávící enzymy. Častou komplikací je cukrovka, cirhóza jater, 
osteoporóza a další. Přes zlepšující se léčebné možnosti je cystická fibróza zatím 
stále nevyléčitelné onemocnění. V současné době Emiččina léčba spočívá ve třech inhalacích 
denně (každá trvá 15 minut), v dechové rehabilitaci, kterou provádí ráno a večer (20 minut), v 
užívání trávících enzymů před každým jídlem, užíváním vitamínů, dodržováním speciálního 
hygienického režimu. Ten se týká hlavně dezinfekce všech odpadů v domácnosti a ve škole 
Savem. Každé umyvadlo neošetřené chlorem, je velkým rizikem závažné infekce. Musí se vyhýbat 
stojaté vodě (louže, vázy, rybníky, houba na tabuli ve škole, houba na mytí nádobí doma). Je 
potřeba omezovat cestování hromadnou dopravou a pobyt v místech s velkým počtem lidí na 
minimum kvůli předcházení infekcí dýchacích cest, protože každá infekce snižuje kapacitu plic, i 
když se často přeléčuje vysokými dávkami antibiotik. Finanční prostředky z aukce budou použity 
na provoz inhalátoru, který výrazně snižuje dobu inhalace (na 5 minut), jehož součásti se bohužel 
rychle opotřebovávají a tak je jeho provoz značně finančně náročný. Dále budou použity na 
podpůrnou léčbu, která spočívá v posilování imunity a tím udržení v co nejlepším zdravotním 
stavu. Více informací najdete na www.cystickafibroza.cz nebo www.cfklub.cz 

 

Vydražená holoubata budou zaplacena na sbírkový transparentní účet, speciálně zřízený 
Klubem nemocných cystickou fibrózou ve prospěch výše uvedené dívky. Po potvrzení platby na 
účet si dražitel osobně vyzvedne holuba u daného chovatele. 

 

Do dražby dodají holuby tito špičkoví chovatelé, za což jim moc děkujeme! 

Z České republiky: L. Kubáček, M. Skrbek, Filipi Team, Polášek Mich. + Mart., Gerspitzer Team, 
Fajmon Team, P. Bartl, J. Kroupa, J. Baláž, V. Snovický, V. Pexa, Paseka a Truhlář, Bří. Uherkovi, 
Olympia Mácha 

Ze Slovenské republiky: P. Chytil, V. Beňák, P. Bachár, M. Blahovský, Ing. F. Gaško 

Z Německa: J. Drevenak 

Všem zúčastněným „Charitativní aukce pro Emičku“ děkujeme, jsme rádi, že se mezi námi 
našlo tolik lidí s dobrým srdcem! 

        Gerspitzer Team a Fajmon Team 

 

 
 

http://www.cystickafibroza.cz/
http://www.cfklub.cz/
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Místní spolek 0162 Dubňany 
 
 

V roce 2017 oslaví místní spolek Dubňany 70 let od svého založení. Vznikajícímu spolku 
bylo tehdy přiděleno číslo 0260. V naší hornické obci byli v poválečném období mezi prvními 
zakladateli například pan Jan Křižka, první předseda tohoto spolku. Dále pánové Vavřín Chludil 
jako jednatel, Antonín Bezděk jako pokladník a další členové, kteří měli o chovatelství zájem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během let prodělala tato organizace mnoho změn, ale zájem o poštovní holuby přetrvával 
nadále a rozvíjel se na lepší úroveň. V kategoriích výkonu, ale i standardu. Tento směr dokazují 
výsledky místních holubů a chovatelů v celostátních i mezinárodních soutěžích. 

Mezi nejúspěšnější chovatele, kteří se zasloužili o vedení našeho spolku, zkvalitňování 
chovů a o výchovu nových členů patřili chovatelé, kteří již většinou nejsou mezi námi. Můžeme 
jmenovat například pan Antonín Dubný, Josef Ševela, František Hrbáček, Josef Lorenc, Jan 
Příkazský, Josef Majzlík, nebo nedávno zesnulí pánové Jan Dohnálek a Josef Doležal. 

Mezi současné úspěšné chovatele patří Zdeněk Teichl, Václav Ilčík a nejúspěšnějším 
chovatele v našem MS je dlouholetý člen pan Miloslav Dobrovolný. Do spolku vstoupil již jako 
čtrnáctiletý chlapec a ručitele mu dělali pan Jan Příkazský a Josef Lorenc. Stalo se to 28.5.1957 na 
schůzi v hostinci „U Peterků“. Jeho holubi reprezentovali OS Hodonín na celostátních výstavách 
více než padesátkrát. Českou republiku pak na mezinárodních akcích celkem osmnáct krát, 
s umístěním 6 x 1. místo, 4 x 2. místo a 8 x do 5. místa z celkového pořadí. První holubičku CS 62-
057-9284 mk, vystavoval na CV v Praze již v roce 1966.  

Za jeho životní úspěchy a reprezentaci poštovního holubářství v ČR i v zahraničí, 
doporučují členové MS Dubňany, aby byl panu Miloslavu Dobrovolnému udělen titul „Čestný člen 
svazu“. 

 
Zděnek Opavský 
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Hlášení zalétlých holubů – vystavení duplikátu průkazu o vlastnictví 
 
Závazný postup nahlašování zalétlých holubů a následné podmínky pro vydání duplikátu průkazu 
o vlastnictví poštovního holuba. 

- Zalétlé holuby CZ musí chovatelé hlásit přímo na funkcionáře Místních spolků, jejichž aktuální 
seznam je zveřejněn na webových stránkách ČMS. 

- Pokud se organizace nebo majitel zalétlého holuba neozve, může chovatel po 30 dnech 
požádat tajemníka ČMS o vystavení náhradního průkazu vlastnictví. 

- Tajemník ČMS neprodleně oznámí (doporučeným dopisem) funkcionáři příslušného MS 
obdržení žádosti na vystavení duplikátu. 

- Pokud MS nebo majitel do 14 dnů od odeslání oznámení nevznese proti vystavení duplikátu 
protest, bude vystaven duplikát průkazu o vlastnictví holuba a zaslán novému majiteli. 

- Duplikáty za ztracené průkazy o vlastnictví může ČMS chovateli vystavit jen na základě žádosti 
potvrzené příslušným místním spolkem. 

- O všech těchto úkonech povede tajemník svazu přehlednou evidenci. 

- Holuby jiných států mohou chovatelé hlásit přímo prostřednictvím národních svazů. 

V této souvislosti je nutné upozornit na § 5 odst. 1e a § 21 odst. 1a Závodního řádu CHPH, které 
zakazují účast v závodech holubům, kteří v době od 1. dubna do 30. září příslušného roku změnili 
majitele. 

 

Schváleno konferencí svazu 25.2.2017 

 
 

Ocenění reprezentantů ČMS CHPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Během zasedání Konference svazu byly předány olympijské diplomy chovatelů, kteří se podíleli na 
úspěšné reprezentaci svazu na 35. Olympiádě v Bruselu. 
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Oznámení 
 
 

 

 

Dne 23.2.2017 oslavil své jubilejní  
90 narozeniny aktivní, závodící člen OS 

Vysočina, pan 
 

Slavomír Kazda 
 

Všechno nejlepší, hodně zdraví a radosti 
z celoživotní lásky k holubům mu přejí členové 

spolku Komín a přátelé z OS Vysočina. 
K přání se také připojují členové spolku 
Židenice, kde byl dlouhá léta členem. 

 

 
 

 
Dne 10. 2. 2017 oslavil kulatiny - šedesátiny  

Jaromír Bortel 
 

člen MS Mniší OS Beskydy. 

Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a hodně radosti s holuby Ti přeje manželka, 

synové a kamarádi holubáři. 

 

 
Dne 22.2.217 oslavil své 70. narozeniny 

dlouholetý úspěšný chovatel poštovních holubů 
z Tachova, pan 

 

Josef  Prokop 
 

Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a 
chovatelských úspěchů do dalších let přejí 

kamarádi z MS CHPH Tachov, 
 

dále výbor OS CHPH  Domažlice a všichni 
řadoví členové z OS CHPH Domažlice. 

 
 

 
Dne 25.1.2017 oslavil své 70. narozeniny 

dlouholetý úspěšný chovatel poštovních holubů 
z Postřekova, pan 

 

Pavel  Váchal 
 

Vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí a 
chovatelských úspěchů do dalších let přejí 

kamarádi z MS CHPH Postřekov, 
 

dále výbor OS CHPH  Domažlice a všichni 
řadoví členové z OS CHPH Domažlice. 
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Olympia Mácha s.r.o. 
nabízí 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ceny platné od 26.02.2016 – úprava cen vyhrazena 

Dále firma Olympia Mácha s.r.o. nabízí krmné směsi CZEMPION, 

krmiva, produkty a chovatelské potřeby dalších firem, např: 

VERSELE-LAGA, COLOMBINE, NATURAL, PALOMA, BENEFEED, BACKS, 

ELITA, atd. 

 

 

OLYMPIA MÁCHA s.r.o. 

Bělská 405 

739 24 Krmelín 

Tel:608721074, 777621264, 608712690 

E-mail: olympiamacha@seznam.cz 

 

 
 
 

 
 

KÓD  Výrobek balení cena 

  

210  Olympia holubí kámen červený 1600g 69 

211  Olympia holubí kámen bílý 1600g 69 

212  Olympia grit s mušlemi 20kg 280 

214  Olympia grit s mušlemi 6kg 110 

215  Olympia minerál grit s mušlemi 6kg 145 

216  Olympia holubí čaj 200g 110 

217  Olympia pivní kvasnice  500g 89 

218  Olympia pivní kvasnice 900g 125 

219  Olympia grit červený s mušlemi 6kg 120 

134  Mořské mušle drcené 6kg 110 

137  Mořský korál drcený 6kg 170 
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Nabídka holoubat - odchov r. 2017 
 
 

Originální kolekce holubů – Jos van Limpt-De Klak, Janssen A., B. de Bruyn, A. v/d Flaes, 

A. Ruitenberg, G. J. van Houten, Leo Heremans. 

 

Osvědčená kvalita pro produkci „rychlých“ holubů na KT a ST, výborné 

výsledky odchovů v ČR, SR, UA, PL – mnohonásobná účast na Národních i 

Evropských výstavách a Olympiádách ve sportovních kategoriích  

A, B, D, G, H, F (nejen z vlastního chovu). 

 

1. Vicemistr světa juniorů + 2. Vicemistr světa jun. + sen. MS Grand Prix FCI - 

Vác, Maďarsko 2014, 6. místo Olympiáda Budapešť 2015 - Olymp. kat. D, He 

„338“ = vítězka 3 Olymp. kat. na Slovensku (aktuálně chovná v Číně), 

1. Mistr holoubat ČR 2014 (2 x 1. + 1 x 4.). 

 

Novinka od r. 2013:  

špičkoví holubi na DT a superdlouhé tratě, vše potomci a sourozenci nejlepších NL 

„dálkařů“ (potomci Eso holubů, národních a mezinárodních vítězů na DT). 

Původ: K. Kiekebelt, G. Besselink, W. Looymans, Th. Ernest, A. Vanbruaene. 

V chovu působí mj. několik velmi blízkých příbuzných  

1. Inter. Barcelona 2013 + 1. Inter. Barcelona 2015 + 1. Inter. St. Vincent 

2014 (linie Laureaat Barcelona – A. Vanbruaene)!!!  

 

Z linie DT holubů pochází např.:  

1. Eso holub SMDK (4 x nad 800 km v r. 2016), team 1. mistra SMDK 

(Slovensko). 

Katalog chovných párů ZDARMA – na Vaši adresu poštou nebo e-mailem. 

 
Bc. Pavel Rodr, Kociánova 1737, 508 01 Hořice 

Tel.: (+420) 493 622 092, mobil: (+420) 776 271 382,  
e-mail: rodr.cpi@seznam.cz  

 

mailto:rodr.cpi@seznam.cz
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Honorování zveřejněných článků Částka 100,- Kč za zveřejněnou stranu textu bude 

autorovi předána formou poukázky na odběr holubářských potřeb u vybraného prodejce. Při 
zaslání objednaného zboží poštou, je poštovné také hrazeno z prostředků Svazu. Rozhodnutí 
prezídia svazu o odměňování publikovaných příspěvků se nevztahuje na členy redakční rady 
časopisu. 

 

 
Příspěvky zasílejte na adresu: Ing. J. Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno 

e-mail: jaroslav.novotny@ukzuz.cz 

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

Redakční rada: Ing. Novotný Jaroslav, Jan Filipi 
datum vydání 15.3.2017 

Tisk: GILL s.r.o., Bzenecká 14, 636 00 Brno 
Počet výtisků: 1.700 

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


