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Mistrovství světa holoubat 2017 – Portugalsko, Mira 
FCI World Championship 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se již stalo zvykem, tak i letos je pořádáno FCI mistrovství světa holoubat. Po loňském 
olympijském testování v belgickém Nevele byl v letošním roce pořádáním této akce pověřen 
portugalský svaz a jeho již léty prověřená testovací stanice v Miře, která nehostí Mistrovství světa 
holoubat poprvé. Pobřežní obec Mira se nachází ve střední oblasti cca 30 kilometrů od dálnice 
Porto-Lisabon, 100 km od města Porto a 200 km od Lisabonu. Je známá svými plážemi, lesy a 
rybolovem. Pláže v Miře se rozprostírají mezi dunami a Atlantickým oceánem na jedné straně a 
klidnými vodami jezera Barrinha na straně druhé. Nikoho tedy nepřekvapí pýcha místních obyvatel 
na tradiční rybářské lodě, které jsou jasně malované s vysokými příděmi. Samozřejmostí je velká 
popularita sportovního rybolovu, který je zde jasnou volbou. Na rybáře zde čekají parmy, kapři a 
sumci v řekách, mořani, chňapali a cípali v moři. Je přirozené, že zdejší gastronomie je založena 
na vynikajících čerstvých rybách a na velkém množství a rozmanitosti měkkýšů.  
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Soutěžní kolekci holoubat každého státu, který je členem FCI, bude tvořit 25 holoubat a 5 
náhradníků. Stejně tak bude tvořena kolekce mladých chovatelů do 25 let. Losování našich 
účastníků na tomto Mistrovství světa holoubat proběhlo 16. března 2017 na schůzi Prezídia ČMS 
CHPH. Mladí chovatelé byli určeni pořadím v Celostátním mistrovství mladých chovatelů. Jak již 
bývá zvykem několik vybraných chovatelů se omluvilo a na řadu přišli náhradníci. Nicméně nebylo 
nutné nijak improvizovat a všichni předem potvrzení účastníci včas a bez problémů dodali 
holoubata do svozových uzlů.  

Proto mohlo být všech 60 holoubat v úterý 9. května za pomoci agenta této TS Ing. Daniela 
Krajčíka dopravena na pražské letiště Václava Havla. Odkud byla letecky přepravena do 
Portugalska. Letecká přeprava je velmi rychlá a holoubata byla již večer ve svém novém působišti 
v portugalské Miře. 

 

 

 

Reprezentační kolekce ČMS CHPH pro FCI – Mistrovství světa holoubat 

1. BOUCHAL Martin Haná CZ 17-0216-1959 

2. BOUCHAL Martin Haná CZ 17-0216-2054 

3. BRULÍK Josef Uherské Hradiště CZ 17-0262-453 

4. BRULÍK Josef Uherské Hradiště CZ 17-0262-455 

5. GELNAR Jaromír Hlučín CZ 17-0159-185 

6. GELNAR Jaromír Hlučín CZ 17-0159-192 

7. GRUBER Simon Brno CZ 17-0141-410 

8. GRUBER Simon Brno CZ 17-0141-620 

9. HOLUŠA David Opava CZ 17-0228-512 

10. HOLUŠA David Opava CZ 17-0228-530 

11. OLYMPIA Mácha Beskydy CZ 17-0153-341 

12. OLYMPIA Mácha Beskydy CZ 17-0153-344 

13. SALAVA Jiří Horácko CZ 17-0339-253 

14. SALAVA Jiří Horácko CZ 17-0339-255 

15. ŠABATA Jan Vysočina CZ 17-0297-178 

16. ŠABATA Jan Vysočina CZ 17-0297-198 

17. HOMOLA Petr České Budějovice CZ 17-012-1582 

18. HOMOLA Petr České Budějovice CZ 17-012-1597 

19. KREJZEK Rostislav Český Západ CZ 17-079-873 

20. KREJZEK Rostislav Český Západ CZ 17-079-874 

21. MACHA Radek Tábor CZ 17-0121-2 

22. MACHA Radek Tábor CZ 17-0121-19 

23. MINARČÍK Martin Louny CZ 17-055-168 

24. MINARČÍK Martin Louny CZ 17-055-172 

25. NÁDENÍČEK Bohumil Praha CZ 17-045-3027 

26. NÁDENÍČEK Bohumil Praha CZ 17-045-3028 

27. ONDRÁŠEK Karel Lidice CZ 17-045-1963 

28. ONDRÁŠEK Karel Lidice CZ 17-045-1994 

29. PODDANÝ Miroslav Východočeský CZ 17-0134-302 

30. PODDANÝ Miroslav Východočeský CZ 17-0134-306 
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Reprezentační kolekce ČMS CHPH pro FCI – Mistrovství světa mladých chovatelů 

1. ANTOŠ Jakub Opava CZ 17-0221-913 

2. ANTOŠ Jakub Opava CZ 17-045-3024 

3. FOCHROVI Rich.+Pav. Zlín CZ 17-0217-419 

4. FOCHROVI Rich.+Pav. Zlín CZ 17-0217-420 

5. HRUŠÁK Aleš Zlín CZ 17-0264-2121 

6. HRUŠÁK Aleš Zlín CZ 17-0264-2205 

7. KONEČNÝ Pavel Zlín CZ 17-0269-328 

8. KONEČNÝ Pavel Zlín CZ 17-0269-330 

9. KOREC Daniel Hlučín CZ 17-0159-76 

10. KOREC Daniel Hlučín CZ 17-0159-85 

11. KROČIL Jar. ml  Uherské Hradiště CZ 17-0245-301 

12. KROČIL Jar. ml  Uherské Hradiště CZ 17-0245-310 

13. KVASNICA Tomáš Pardubice CZ 17-061-777 

14. KVASNICA Tomáš Pardubice CZ 17-061-800 

15. MACHŮ Markéta Valašsko CZ 17-0193-828 

16. MACHŮ Markéta Valašsko CZ 17-0248-370 

17. NOVÁKOVÁ Veronika Pardubice CZ 17-0135-217 

18. NOVÁKOVÁ Veronika Pardubice CZ 17-0135-219 

19. PAVLÍKOVÁ Eliška Domažlice DV 17-05927-220 

20. PAVLÍKOVÁ Eliška Domažlice DV 17-05927-224 

21. SNOVICKÁ Lucie Hodonín CZ 17-0178-7745 

22. SNOVICKÁ Lucie Hodonín CZ 17-0178-7822 

23. SRNÍČEK Jar.+ Lucka Beskydy CZ 17-0149-729 

24. SRNÍČEK Jar.+ Lucka Beskydy CZ 17-0149-742 

25. VOZÁBAL Josef Tábor CZ 17-0127-423 

26. VOZÁBAL Josef Tábor CZ 17-0127-457 

27. ZAVADIL Filip Zlín CZ 17-0267-58 

28. ZAVADIL Filip Zlín CZ 17-0267-79 

29. ZELINA Matěj Zlín CZ 17-0269-41 

30. ZELINA Matěj Zlín CZ 17-0269-42 

Jak jsem uvedl v úvodu, v této testovací stanici nejde o první zkušenost s mistrovstvím 
světa. Samotné testování pod záštitou FCI zde probíhá již od roku 2003. Veškeré dění je 
organizátory přehledně shrnuto na webu TS: http://www.fpcolumbofilia.pt/indexEng.htm . Samotné 
mistrovství světa holoubat se zde konalo v roce 2013, kdy na finálový závod bylo z 60 dodaných 
českých holoubat nasazeno 21 ks, z toho 14 od mladých chovatelů. Jeho průběh nebyl vůbec 
snadný. Vítězem se stalo holoubě z Norska chovatele Jana Lindberga, které domova dosáhlo 
rychlostí pouhých 674,667 m/min. První den došlo v konkurenci obou MS pouze 29 holoubat. 
Prvním českým holoubětem bylo holoubě mladého chovatele Jaroslava Kročila, které došlo 3. den 
večer po 20. hodině a v kategorii mladých chovatelů se umístilo na 17. místě. Dalším českým 
holoubětem bylo holoubě Jakuba Hradila, které došlo 6. den a bylo 19. v pořadí mladých 
chovatelů. Třetí české došlé holoubě bylo od Vladislava Sedláka, které svůj domov našlo až 18. 
den! Pro uklidnění uvedu, že v loňském roce byl průběh finálového závodu z 342 km snadnější a 
vítězné holoubě domácího chovatele Paula Jorge Moreiry Martinse dosáhlo rychlosti 947,298 
m/min. a v jedné minutě bylo konstatováno 10 holoubat.  

 

 

http://www.fpcolumbofilia.pt/indexEng.htm
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Trať závodu 2016 na vzdálenost cca 350 km, letošní má být o něco delší 

Doufejme, že se letošní holoubata poperou se všemi nástrahami testování a úspěšně se 
probijí do finále. To je plánováno na sobotu 2. září 2017 ze vzdálenosti 400 km. O výsledcích 
našich reprezentantů Vás samozřejmě budeme informovat. Nyní nezbývá nic jiného než našim 
reprezentantům držet palce!  

 

Jan Filipi 
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Jarní zasedání FCI Brusel 

 
 
 
 
 
 
 

Od 13. do 15. března 2017 se v belgickém Halle konalo první jednání FCI po olympijském 
kongresu.  Aby cestovní náklady nebyly příliš vysoké, spojil jsem se se slovenskými kolegy a do 
Halle jsme vyrazili společně.  

První den, v pondělí 13. března, bylo na programu jednání komise FCI Standard. Na té se 
především řešil průběh Olympiády v Bruselu, ne vše bylo ideálně připraveno a jak jste již byli 
informováni také došlo k nevratnému poškození kroužku u holubice CZ 11-077-34 z naší kolekce. 
Jsem rád, že Vám již mohu sdělit, že majiteli holubice Lubomírovi Veselému byla belgickou 
pojišťovnou uhrazena jím požadovaná částka 2.500 Euro. Návštěvnost Olympiáda byla 
odhadována na 11 tisíc návštěvníků, s tím, že polovina návštěvníků byla ze zahraničí. Ing. Daniel 
Krajčík předal všem zástupcům přehledné statistiky bodování rozhodčích na Olympiádě, což u 
mnoha z nich vyvolalo obrovský zájem. Opět se ukázalo, že ve Standardu patříme k té lepší 
špičce, ať už s výsledky, tak i organizací a vedením posuzovatelů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momentka z jednání FCI komise Sport 
 

Odpoledne jsem se také zúčastnil Veterinární komise, kterou vedl Barros Madeira 
z Portugalska. Zde se především řešila aktuální situace s ptačí chřipkou, která v letošním roce 
postihla téměř celou Evropu. Nepříjemností pro holubáře byla zpráva, že bylo potvrzeno, že holubi 
nejsou vůči infekci ptačí chřipky plně imunní, i přes jejich vysokou rezistenci vůči tomuto viru. 
Komise se zajímala o situaci a specializacích veterinárních lékařů v každé zemi. Přemýšlela nad 
možnostmi financování vývoje léčiv a vakcín. Na závěr byla podána informace o Rotaviru A, který 
se rozšířil v Austrálii a na postižených holubnících dosahuje úmrtnost 10 – 40 % holubů všech 
věkových kategorií. Rotavirus je znám a u lidí úspěšně léčen, proto je předpoklad, že bude v blízké 
době připravena vakcína.  
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Druhý den, v úterý 14. března, se konalo zasedání komise SPORT, jenž vedl Marius 
Tunduc z Rumunska. Opět byla zhodnocena bruselská Olympiáda. Do budoucna je třeba vyřešit 
problém s účastí holubů na Olympiádě, kterým nebyl povolen svod, např. kvůli výskytu ptačí 
chřipky. Byla podána informace o blížícím se MS holoubat v portugalské Miře. Bylo rozhodnuto 
o pořadateli MS holoubat v roce 2018, protože polská delegace se pořádání tohoto podniku zřekla. 
Jedinou přihlášku zaslala federace z Čínské republiky neboli Taiwanu s hlavním městem Tchaj-
pej. Ta byla schválena. V poměru hlasů 9:5 byl také od roku 2018 schválen poplatek 1.000 Euro za 
každou národní kolekci ve prospěch pořadatele. Byla upravena pravidla aukce úspěšných holoubat 
z MS holoubat a to následovně: 50% pro organizátora TS, 25% pro chovatele a 25% pro FCI. Opět 
byla řešena problematika kroužků, pan Schreel byl poměrem hlasů 8:4 pověřen k sestavení návrhu 
smlouvy s firmou Savic. Uvidíme tedy, jakým směrem se tato situace bude vyvíjet dále... Krátce byl 
představen návrh nové Olympijské kategorie „Super Maratón“ - 3 závody nad 900 km za 2 roky, o 
které se bude dále jednat na podzimním zasedání.  

Odpoledne se konalo zasedání komise mládeže a komunikace FCI, kde byly zejména 
prodiskutovány trendy v zemích FCI. Překvapivý byl nárůst nových „starších“ chovatelů ve 
Španělsku, který je způsoben především přílivem důchodců z Belgie, Nizozemí a Rumunska. Je 
třeba stále aktualizovat web FCI, který naleznete na adrese: www.pigeonsfci.com.   

Třetí den, ve středu 15. března, bylo na programu zasedání poslední a to vedoucího výboru 
FCI, které řídil prezident FCI Istvan Bardos z Maďarska. Opět došlo ke zhodnocení Olympiády 
a upřesnění platných a schválených změn z Kongresu FCI v Bruselu, které jsou následující:  

- platí schválení +- 5 % vzdálenostní tolerance rozpětí ve všech olympijských kategoriích,  

- u kategorie E byl ponížen pouze počet chovatelů, tzn. podmínka 250 nasazených holubů 
zůstává,  

- byl podán výklad všech 2-letých soutěží, které je možné splnit i v jednom roce,  

- kolekce mladých standardních holubů bude tvořena 3 H a 3 He. 

Dále byly předneseny zprávy všech předsedů komisí FCI, které obsahovaly především 
výše zmíněné informace. Z jarního zasedání jsem také dovezl pohár a zlaté medaile, které byly 
našim chovatelům dodatečně přiznány po vyřazení pana a paní Thresherových z Olympiády 
v Budapešti. Na jednání Prezídia bylo rozhodnuto, že pohár a medaile budou chovatelům předány 
na CV v Hluku. Také byl dovezen chybějící pohár za 3. místo ve standardní kolekci na poslední 
Olympiádě v Bruselu, který je nyní umístěn v kanceláři svazu. Podzimní zasedání FCI se bude 
konat 2. - 4. října 2017.  

 
Jan Filipi 
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Zasedání Veterinární a dopingové komise Prezídia ČMS CHPH 
 
 

Veterinární a dopingová komise Prezídia ČMS CHPH se poprvé sešlo 18. dubna 2017 v 
kanceláři ČMS CHPH v Brně. Za přítomnosti Jana Filipiho, Ing. Milana Czyže, MVDr. Štěpána 
Chalupníka, Ing. Jaroslava Haislera, Ing. Jaroslava Novotného, Jiřího Novotného, MVDr. Martina 
Poláška, Ing. Václava Ranochy, Václava Špilara, Aleše Truhláře a Ing. Jiřího Hlaváčka byl po 
18.hod. přednesen program zasedání a to v následujících bodech:  

1. Ptačí chřipka - současná situace  

2. Seznámení s nařízením postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům  

3. Seznámení s postupy při kontrole a protokolem.   

Jan Filipi přítomné informoval o setkání s ústředním ředitelem SVS ČR MVDr. Zbyňkem 
Semerádem a vedoucí oddělení zdraví zvířat SVS ČR MVDr. Miladou Dubskou, které v Praze 
proběhlo ve čtvrtek 23. března 2017 za účasti prezidenta ČMS CHPH Jana Filipiho a člena 
Prezídia ČMS CHPH Václava Hrudky. Hlavním bodem setkání byla především aktuální situace 
ohledně nákazové situace ptačí chřipky. I přesto, že 22. března 2017 bylo potvrzeno nové ohnisko 
ptačí chřipky v obci Poseč v Karlovarském kraji, se žádná mimořádná nařízení s platností pro celé 
území republiky nepřipravují. 22. dubna 2017 byla všechna nařízení a pásma ukončena. Jan Filipi 
také informoval o Rotaviru A, který se rozšířil v Austrálii a na postižených holubnících úmrtnost 
dosahuje 10 – 40 % holubů všech věkových kategorií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále byli všichni přítomní seznámeni s nařízením postihující podávání zakázaných látek 
poštovním holubům, které je přílohou ZŘ ČMS CHPH. Také byla podána informace o započatém 
jednání s laboratoří, která nám provádí dopingové testy.  

Přítomní kontroloři byli MVDr. Martinem Poláškem odborně proškoleni s postupy při 
kontrole, protokolem, odběrem vzorků a jejich předání k následnému odeslání do laboratoře. Dále 
byli kontroloři seznámeni s jednotlivými skupinami zakázaných látek. Byl vyhotoven protokol o 
předání osvědčení, který je uložen v kanceláři svazu. Všem kontrolorům bylo předáno osvědčení, 
které je opravňuje k případné kontrole. Pro rok 2017 tedy máme 10 proškolených kontrolorů. Zde 
jsou:  
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Zleva MVDr. Štěpán Chalupník, Ing. Jaroslav Haisler, Ing. Václav Ranocha, Ing. Milan Czyž, Jiří 
Novotný, Václav Špilar, Aleš Truhlář, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek a Jan Filipi  

Jsem rád, že tato problematika již není otázkou pouze pro pár našich chovatelů a konečně 
se jich zapojilo více. Doufejme, že žádný dopingový test nebude mít pozitivní výsledek a náš 
koníček u nás zůstane čistý.  

 

Jan Filipi 

 

PS: Problematika dopingu byla pěkně popsána v  Informačním zpravodaji 2/2014 
v překladu článku Dopingové historky z „Divokého západu“ od Dr. Henka de Weerda a také 
v Informačním zpravodaji 4/2012 v dalším přeloženém článku Dopingové kontroly jsou povinné od 
Wernera Damerowa a Hanse-Joachima Nüsse.  
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Grit, Pickstein & Co. 
 
 

Čas trhů a výstav je už minulostí. Stejně tak jako 35. Olympiáda v Bruselu. Nastal čas se 
znovu zabývat „tím co je v holubníku a okolo holubníku“. 

Podle mého mínění se chováme k mineráliím a doplňkovým látkám okolo Grit-Pott spíše 
macešsky. Přitom jsou, rovněž dle mého názoru, stejně důležité jako kvalitní závodní krmivo.  

 

 

Franz Steffl 

 

Na svazovém fóru při celostátní výstavě DBA jednou tvrdil Wolfgang Röper, že během 
závodní sezóny vykrmil velké množství Gritu, Picksteinu a minerálií, a že je to naprosto nezbytné. 

Holubi nemohou kousat, mohou jen polykat. 

Gritů, Gritsteinů, Minerálních prášků, oblázků případně žaludečních kamínků, z části již 
namíchaných minerálních směsí, je velké množství značek. 

V principu je můžeme rozdělovat na Grity, různé žaludeční kamínky a vše kamenného 
původu, které holubi potřebují na drcení přijatého zrní na jedné straně a na druhé jsou různé 
minerálie, Picksteiny, Gritsteiny a minerální prášky, prostě doplňkové látky, které jsou v těle 
potřebné pro látkovou výměnu. Podívejme se tedy na trávící soustavu našich holubů blíže. 

V zásadě sestává žaludek ze dvou částí, ze žláznaté části pak svalnatého žaludku. 
Žláznatá část má na starosti chemickou práci. Zde hlavně dochází k odbourání proteinů z přijaté 
potravy. Také je zde produkována agresivní žaludeční šťáva a tím počínají trávící procesy. 
Žaludeční šťáva má ostatně hodnotu PH mezi 1,9 a 2,2, tedy extrémně nízkou a agresivní. V první 
řadě mají být v tomto velmi kyselém prostředí eliminovány a zničeny případné škodlivé bakterie 
z potravy. Proto také je pro mě velká otázka, zda se dodané probiotické bakterie dostanou do 
střevního traktu živé. 

Ve svalnaté části žaludku je dodané krmení rozdrceno. Pro tuto přípravu jsou takzvané 
„žaludeční kamínky“ – nic jiného jako velmi tvrdé křemínky – nezbytné. Pokud nejsou tyto kamínky 
v žaludku v dostatečném množství, není zaručeno dostatečné rozmělnění krmiva. Pokles formy a 
zhoršení celkového stavu holuba je pak důsledkem tohoto nedostatku. V podstatě logický proces: 
Pokud není potrava dostatečným způsobem rozdrcena, není pak možné rozštěpit důležité složky 
tak, aby byly tělu jako potřebná energie k dispozici. Proto je dostupnost těchto kamínků strašně 
důležitá. 

„Normální“ grit obsahuje zpravidla žádné, nebo velmi malé množství těchto tvrdých 
kamínků a křemínků. To ale neznamená, že tyto „žaludeční kamínky“ musí být denně k dispozici. 
Tyto křemeny jsou v různých velikostech, od skutečných kamínků až po jemný křemenný písek. 
Jednou přijaté kamínky mohou zůstat ve svalnatém žaludku dlouhou dobu. Holubi však denně 
vylučují určité malé množství nějak opotřebených kamínků trusem. V období klidu budou vaši 
holubi vděčni za 14 ti denní rytmus nabídky a tyto kamínky vezmou. Pak se může dlouhodobě 
projevit skutečná hodnota krmiva. Během chovné a závodní sezóny můžeme našim holubů tyto 
kamínky nachystat jednou týdně. Holubům v závodním oddělení nejlépe v den doletu a den 
následující. Holubi si při tomto systému nevezmou mnoho, ale jen takové množství, které potřebují 
k optimálnímu trávení. Také si myslím, že je lepší, pokud si holubi mohou vybrat mezi různými 
velikostmi kamínků. Optimální průběh trávení je základem pro zdravotní stav trávícího systému. 
Žaludek je odpovědný za následný posun rozloženého krmiva do tenkého střeva. Čím víc „zoubků“ 
je v žaludku k dispozici pro drcení krmiva, tím lepší výsledky ve využití potravy má pak dále tenké 
střevo. 
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Není Grit jako grit a není Pickstein jako Pickstein 

Nesnažil jsem se zhodnotit všechny možné výrobce a všechny dostupné grity a Picksteiny, 
ale věřte mi, že jich je opravdu hodně. Přesto jsem si ale jist, že téměř každý Pickstein a každý grit 
má svoje opodstatnění. Zcela jistě jste také zjistili, že vaši holubi mají svoje oblíbené značky. Tato 
obliba není většinou bezdůvodná. Do některých druhů je přidáván burákový prášek, různá 
semínka, různé druhy otrub a ochucovadel. To holuby láká jako světlo můry. 

Také podíl soli může být velmi důležitý. Pokud je v gritu vysoký obsah soli, žerou ho naši 
holubi velmi rádi a v té souvislosti vypijí hodně vody. Výsledkem jsou pak velké loužičky v poněkud 
vodnatém trusu. Také holoubata pak postříkají vše okolo hnízdní misky, pokud jim rodiče předávají 
hodně vody. Není to pěkný pohled, ani dobrý zdravotní stav. Závěrem se dá říct, že ten druh, který 
holubi okamžitě ve velkém množství žerou, není ten nejlepší, respektive nejzdravější. Pokud 
například jsou malá holoubata na misce a rodiče se vrhnou na všechny druhy Picksteinů, gritů, 
minerálií, hlíny apod. Na jedné straně potřebují při intensivním odchovu velké množství základních 
živin, na druhé straně musí životně důležité stopové prvky předat holoubatům, tak aby odchovali 
životaschopné a vitální potomky. 

V základu obsahují v podstatě všechny dostupné Picksteiny podíly vápníku, fosforu a 
sodíku, ale procentuální obsah je samozřejmě různý. Podle mého mínění by obsah vápníku měl 
být 20 a více procent a u fosforu a sodíku by se měl pohybovat mezi 1 – 2%. Ostatní doplňkové 
látky jako jodid draselný, oxid železnatý, síran měďnatý nebo oxid zinku samozřejmě nejsou na 
škodu. Pokud však skutečně tyto látky obsahují, můžeme už skoro mluvit o homeopatických 
dávkách, které mají, pokud vůbec nějakou, tak jen velmi omezenou účinnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé druhy gritů a picksteinů vypadají často velmi podobně, ale jsou takové i ve skutečnosti? 
Které látky v nich jsou důležité? 

Rotstein (antuka) považuji za docela užitečný, pokud je vyroben na přírodní bázi a vypálen 
při teplotě nad 1.000 oC. Pokud se komponenty Rotsteinu ve voleti rozpustí a v žaludku rozmělní, 
je to pak zřetelné na částečně červené barvě vyměšovaného trusu. Nakonec ta barva je základ, 
jako u mnoha dalších Picksteinů. 
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Je úplně jedno jak se všechny ty Picksteiny, grity, Gritsteiny a další podobné jmenují, 
jednoduše dávejte pozor na složení. Velmi rychle se přesvědčíte, že jsou ve složení komponentů 
velmi velké rozdíly. Stejně tak je velká řada gritů s rozdílnou velikostí drcených mušlí a různými 
příchutěmi. Prověřte si také někdy obsah různých stopových prvků. Myslím si, že čím víc 
stopových prvků je v obsahu uvedeno, tím kvalitnější je grit. Také zde najdeme ve všech 
namíchaných gritech vápník, fosfor a sodík. Abyste zajistili svým holubům dostatek vápníku, 
můžete také například sesbírat vaječné skořápky. V jejich složení je téměř 90% uhličitanu 
vápenatého, hovorově vápna. Vápník je pro naše holuby nejdůležitější nerost. Mnoho výrobců 
používá jako přísadu anýz, který má příjemnou chuť a holubi jej mají rádi. Jestli je to skutečně 
důležité vám tady nedokážu říct. Popravdě ale mě voní také. Často také zkrmujeme během 
chovné sezóny grit s obsahem rybího tuku. Rybí tuk má vysoký obsah vitamínů A a D, to je pro 
zdravý odchov nepostradatelné. Ještě se vrátím k vitamínu D, pokud bych to měl říct stručně, tak 
tento vitamin je pro odchov ten nejdůležitější. Pokud tento vitamín chybí například při přípravě 
odchovu, nebo potom při vlastním odchovu, jsou moje vyhlídky na odchov budoucích es nulové. 
Pokud holubi mají křivou prsní kost nebo pružný, elastický zobák, je to známka nedostatku 
vitaminu D během odchovu. Je to srovnatelné s rachitidou známou při nedostatku vápníku, fosforu 
a vitamínu D. Zejména v zimě a začátkem jara pro nedostatku slunečního svitu se můžeme 
s nedostatkem vitamínu D setkat. Tomu musíme předejít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité: správné skladování 

Už dlouhou dobu je v nabídce výrobců velké množství kompletních směsí, často 
pojmenovaných po velmi známých chovatelích. Obsahy komponentů jsou zpravidla velmi 
promyšlené a vyladěné. Velmi často složení obsahuje kompletní „Kompletní péči“ - mořskou řasu, 
lněná semínka, řepku, extrahovaný sójový šrot, semena trav, semena plevelů, sušenou cukrovkou, 
kamínky, vápno, anýz, drobné mušle, skořápky ústřic, antuku, hlínu a v tom obsažený vápník, 
fosfor, draslík, železo, selen, mangan, měď a vitamíny. Jsou však různé druhy s lisovaným 
krmivem nebo cereáliemi, které se rychle kazí. Musí nám proto být jasné, že skladovatelnost u 
otevřeného kbelíku, nebo pytle je velmi omezená. 

Skladujte proto všechny minerálie a druhy gritu bezpodmínečně na suchém místě se stálou 
teplotou. Pokud obsah balení zvlhne během deštivého počasí nebo při vysoké vzdušné vlhkosti, 
bude velmi rychle napaden plísní a drahé krmné doplňky budou zničeny. Pokud je přesto budete 
krmit dál, budou vaši holubi v závodní sezóně, nebo během odchovu ve stresu bojovat s plísní. 
Dojde k oslabení kondice a ztrátám. 
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Můžeme také vidět, že mnoho komponentů berou holubi velmi váhavě. Sežerou je jen 
pokud už nic jiného nezůstalo. Udělejte tedy jednou takový pokus a krmítko na grit naplňte 
vrchovatě. Po dvou dnech ho už holubi nepřebírají. Je proto vhodné dát k dispozici denně malé 
množství gritu, minerálií a Picksteinu. Toto malé denní množství je za normálních okolností rychle 
sežráno. Navíc v pravidelně přeplněných gritnících se vždy drží vlhkost. Výsledek pak představuje 
inkubátor pro parazity, oocysty kokcidií a vajíčka červů. Myslete během závodní sezóny na 
přípravu gritů a minerálií při návratu holubů ze závodu. Holubi velkou část vezmou, aby doplnili 
chybějící prvky. Zvláště po poněkud vysilujících závodech zmizí připravené grity, minerálie a 
picksteiny rychle z krmítka. Snažte se proto v prvé řadě doplnit holubům hladinu soli. 

Minerální sůl je obsažena v každé směsi, proto je třeba dva dny před nasazením přísun 
těchto produktů omezit. Pokud holubi sežerou dejme tomu den před nasazením a případně i v den 
nasazení určité množství, je pak určité nebezpečí, že nebudou mít dostatek vody k jejímu 
rozpuštění. Pocit žízně pak není vůbec prospěšný pro rychlý návrat ze závodu. Jako vždy v životě i 
zde platí: malý rozdíl je v detailu. 

 

Die Brieftaube 7/2017 

Překlad Ing. Jaroslav Novotný 
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Adeno nebo JTK 

 

 

 

 

 

Adeno, Cirko, Coli, tomu se v Německu říká „Holouběcí nemoc“ (JTK - 
JungTaubenKrankheit). V Belgii to je jarní problém se kterým je každoročně konfrontováno mnoho 
chovatelů. Březen a duben jsou kritické měsíce. Čím dříve se nemoc projeví, tím lépe. Problémy 
jsou vyřešeny, pokud mají holoubata natrénováno a pořádají  se první závody. 

 

André Roodhooft 

 

 

 
V Německu se tato nemoc projeví většinou později, poté co jdou holoubata párkrát do koše. 

V Německu jsou většinou později odchovaná, ale také mnohem později začínají se závody: 
V červenci nebo v srpnu. To už nejsou žádná písklata. Udivuje mě, že i pak jsou ta holoubata tak 
náchylná. Na svém holubníku jsem v průběhu let mnohokrát zjistil, že infekce má u první líhně, kde 
jsou holoubata samozřejmě starší, mnohem slabší průběh, než u pozdějších líhní.  

Dříve 

Jako Paramyxo a One-Eye-Cold (jedno oko studené)*, je Adeno nemoc, kterou jsme nebyli 
dřív postiženi. Ale vzpomínám si, Nells Van De Pol v šedesátých letech měl jedno jaro problémy se 
svými holoubaty. Seděla jako bez života, zvracela a mnohdy některá pošla. Nelles si myslel že se 
v poli otrávila nějakým průmyslovým hnojivem. Pokud si dnes na tu záležitost vzpomínám, tak ty 
symptomy byla úplně stejné jako dnes u Adeno. 

Komunikace 

Číst e-maily a odpovídat na ně je mi dost proti mysli. Často je vymažu aniž bych je četl. 
Mimoto ke mně přijde i hodně návštěv a jednoho dne mi zavolal chovatel. Každý je vítán a někomu 
na telefonu poradit, mě velmi potěší, hlavně že nemusím sedět před počítačem. Otázka, kterou mi 
na jaře pokládají návštěvy a také po telefonu několikrát týdně zní: „Co děláš proti Adeno?“ 

Na vlastním holubníku 

Napíšu tady co na svém holubníku dělám proti Adeno, ale výslovně zdůrazňuji, že tento 
článek stojí jen velmi málo na skutečně medicinském základě. Jsou to jednoduše moje zkušenosti 
na mém vlastním holubníku s Adeno, Circo, Coli, JTK nebo jak tomu kdo chce říkat. Jednoduše 
přesně řeknu co dělám a uvedu produkty, které používám. 

Hlavně si nemyslete, že moje metoda je jediná spasitelná. V posledních letech jsem měl 
s Adeno mnohem méně problémů. To ale může být zcela náhodné. Za stejné peníze to může 
probíhat příště úplně jinak a budu oplakávat mnoho uhynulých holoubat. Existují zcela jistě stejně 
vhodné a účinné, případně lepší preventivní preparáty jako krmné doplňky případně léky, které 
používám. Je jasné, že nelze použít všechno co je na trhu. Když jdu po nějakém holubářském 
veletrhu a vidím všechny ty nabízené produkty, zdá se mi 365 dní moc málo na to, všechno 
vyzkoušet. Člověk se musí rozhodnout. Produkty, které používám mám buď náhodou, nebo na 
něčí doporučení, nebo jsem vybral něco co jsem někde přečetl. 

Praxe 
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V prvé řadě chci doporučit kontaktovat specializovaného veterináře. Pro většinu veterinářů 
už není Adeno delší dobu tabu. Na vlastním holubníku jsem měl v poslední době mnohem méně  

* Jedno oko studené je spíše popisný termín, než cokoli jiného - je používán k popisu respiračních infekcí, které jsou 

obvykle smíchány v přírodě (někdy nazývané ornitóza komplex). 

problémů. Přesto se nemoc každý rok znovu objeví, ale průběh je mnohem slabší jako dříve. 

Před několika lety Adeno virus uhodil na mém holubníku velmi silně. Měl jsem uhynulá 
holoubata a některá jsem musel sám utratit. Stále nebyl konec. Ani moje šestidenní kůra 
přípravkem Trimethoprim-sulfa nepřinesla žádné zlepšení. Veterinární lékař Henk de Weerd potom 
předepsal mým holubům „Cobel“ a „Amco“. Po několika dnech se stav zlepšil a o týden později 
bylo po problémech. Bylo to trochu štěstí nebo náhoda nebo se holubi uzdravili sami? Nevím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva až tři týdny po odstavení André Roodhooft vakcinuje holoubata proti Paramyxo a Herpes. 
Zhruba za měsíc ještě vakcinaci opakuji. Mezi oběma vakcinacemi proti Paramyxo a Herpes viru 
dostanou ještě jednu injekci s mrtvou vakcínou proti Paratyphu, která se pak také zopakuje. 
Provedu také vakcinace proti neštovicím a Difterii. 

Prevence a léčba 

V posledních letech jsem dělal všechno možné jako prevenci nemoci, než abych ji musel 
léčit. Jestli je to vůbec možné a jestli všechna ta moje předběžná opatření skutečně pomohla, 
nevím. Možná probíhá infekce v posledních letech mnohem slaběji.  

Moje holoubata dostanou po odstavení každý den něco do vody. Čistá voda není na pořadu 
dne. Tři až čtyři dny v týdnu po sobě dostanou do pití polévkovou lžíci Naturaline a polévkovou 
ložíci jablečného octa z běžného supermarketu na jeden litr vody. Na dva až tři dny v týdnu 
dostanou „Roni“ od Comed do pití. Pro všechny případy upřesňuji: Roni nemá nic společného 
s Ronidazolem nebo antibiotiky. Je to jen krmivový doplněk. Jean-Louis Jorissen z firmy Comed mi 
jednou dal technické složení, ale toho vás ušetřím. Sám jsem z toho pochopil sotva polovinu, ale 
podle mých zkušeností je tento přípravek účinný. 
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Vedle toho po odstavení zvlhčuji dva až čtyři dny krmivo česnekovým olejem, nebo 
jogurtem s Laktobacilem. Do krmiva přimíchávám pivní kvasnice od Naturalu a Enrobac od 
Rönfriedu. Podle mě mají probiotika velký význam, ale mnozí chovatelé to tak nevidí. Často mě 
překvapí velmi udivená reakce od návštěvníků, nebo volajících, když jim doporučuji probiotika. 
Jsou ještě i jiná probiotika na trhu. Jednou jsem dostal několik vzorků od Enrobac na vyzkoušení a 
už jsem u nich zůstal. Během závodní sezóny je střídám s Probac 1000 od Brockamp. 

Vakcinace 

Pravidelné očkování považuji za stejně důležité. Dva až tři týdny po odstavení jsou 
holoubata vakcinována proti Paramyxo a Herpes viru. Jméno vakcíny mě zrovna nenapadá, ale 
váš veterinář už si budě vědět rady. Zhruba za měsíc ještě vakcinaci opakuji. Mezi oběma 
vakcinacemi proti Paramyxo a Herpes viru dostanou ještě jednu injekci s mrtvou vakcínou proti 
Paratyphu, která se pak také zopakuje. Provedu také vakcinace proti neštovicím a Difterii.  

Jsou to vysoké nároky, ale doufám, že holoubata dostatečně a ve správný čas vakcinovaná 
si vytvoří dostatek protilátek a odolnost, a tak případné Adeno infekci lépe odolají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při onemocnění 

Pokud ráno přijdu na holubník a vidím, že holubi zvraceli, nebo někteří sedí nějak schlíple, 
okamžitě nastupuje Roni do vody. Doporučenou dávku klidně výrazně překročím. Na krmení 
dostanou výhradně dietu navlhčenou jogurtem, do které je zamíchán Enrobac a pivní kvasnice. 

V posledních letech jsem toho byl ušetřen. Každý rok se něco kolem Adeno semele, někdy 
i dvakrát za rok, ale infekce probíhá mnohem mírněji než dříve. Především starší holoubata nemají 
skoro žádné problémy. Je to mým způsobem péče o holoubata, je to náhoda, nebo byla moje 
holoubata napadena slabším kmenem. To bohužel nevím. Pokud Adeno onemocnění vypukne, je 
nutná trpělivost. Holoubata, která jsou silně postižená zbavit utrpení a utratit. Taková holoubata už 
většinou nemají budoucnost. A zbytek potřebuje určitý čas. Čili nahnat je zbytečně brzo na trénink, 
pak se vám žádné neztratí. 

 
 
 

Die Brieftaube 13/2017 
Překlad: Ing. Jaroslav Novotný 
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„Šach mat z Lenešic“ 
 

Závodní sezóna kooperačního uskupení dlouhých tratí 
OS CHPH Chomutov, Lidice, Louny, Středočeské 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tým Filip, Marek a Václav Antropiusovi (otec Václav chybí) 

Dlouhé tratě v Čechách i na Moravě bezesporu patří k těm nejzajímavějším a hlavně 
nejspravedlivějším závodům, kde při větší kilometrové vzdálenosti nerozhoduje o vítězi jen počasí 
a směr větru a kde mnohdy vítězí kvalita holuba, nad samotnou kvalitou chovatele. S menší účastí 
chovatelů a počtů na dané dlouhé tratě vzniklo, hlavně z ekonomických důvodů několik 
kooperačních uskupení, které tvoří převážně sousedící oblastní spolky. O jednom takovém 
kooperačním uskupení a hlavně o jeho vítězi, bych vám, milým čtenářům informačního zpravodaje, 
chtěl napsat tuto reportáž. 

První písemná zmínka o obci Lenešice pochází z roku 1226. Roku 1324 jsou již Lenešice 
uváděny jako majetek postoloprtského kláštera. Obec Lenešice se nachází v okrese Louny, 
Ústeckém kraji a žije zde přibližně 1 500 obyvatel. Těmi nejznámějšími obyvateli Lenešic, zvláště 
chovatelské veřejnosti je rodina Filip, Marek a Václav Antropiusovi. 

Chovatelské trio je stálicí a několikanásobnými mistry jak OS CHPH Chomutov, tak OS 
CHPH Louny, ve kterém působili řadu let. O této výborné chovatelské rodině již bylo sepsáno 
několik reportáží, nicméně rok 2016 byl u Antropiusů rokem „prvních“ cen a tak si tuto reportáž 
jistě zaslouží. 

Závodní plán kooperace Chomutov, Lidice, Louny, Středočeské na dlouhých tratích byl 
v roce 2016 následující: 
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4.6. THIONVILLE 1  556 km   1.cena Antropius Marek, HE 13-051-640 
1130 nas. holubů, 156 chovatelů  
18.6. TROYES  739 km   1.cena Antropius Václav, H 13-051-113 
503 nas. holubů, 104 chovatelů 
2.7. THIONVILLE 2  556 km   1.cena Antropius Marek, HE 12-051-596 
676 nas. holubů, 135 chovatelů  
16.7. OOSTENDE   742 km   1.cena Antropius Marek, HE 13-051-103 
474 nas. holubů, 95 chovatelů 
30.7. THIONVILLE 3  556 km  1.cena Antropius Marek, H 14-051-931 
778 nas. holubů, 156 chovatelů 

Jirka: 

Milý Marku, 5x 1. cena, nebo jinými slovy vyhrát všech pět dlouhých tratí v sezóně v rámci 
celé kooperace čtyř oblastních spolků, se nedá jinak nazvat než „ŠACH MAT“ všem soupeřům. 
Můžeš našim čtenářům lehce nastínit průběh všech dlouhých tratí v rámci vaší kooperace v roce 
2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek:  

Ahoj Jirko, povedlo se, proto  tento úspěch považuji za jeden z našich největších, který se 
nemusí opakovat. Mimo vítězství na závodech DT občas vyhrajeme i na závodech kratších, ale 
výhry z delší vzdálenosti člověku zůstanou ve vzpomínkách delší čas. Živě si vybavuji loňské 
závody na DT a nejen ty loňské. Vždy rád naslouchám vzpomínkám starších chovatelů, jak 
dokážou vyprávět o těchto závodech 20 i více let poté, jako by to bylo včera. V paměti mají tolik 
příhod, že se nedá zapomenout. 

Začněme 1. závodem Thionville, který vyhrála holubice 13-051-640. Start byl v 6.30 hod. 
Dopolední KT dopadla dobře, ale vzhledem k předpovědi počasí, kdy na JZ Německa hlásili 
přechod fronty, se dal čekat těžší závod. Některé OS se rozhodly zkrátit závody a posunout start. 
Dolety měly výborné. U nás, kdy jsme měli z pětistovky většinou do 14.00 hodin holuby doma, 
jsme najednou zkoprněli. Rychlost holubů byla lehce pod 1000 m /min, když se na obloze v 15.48 
hod. objevila „640“. Chvíli po mně, v 15.50 hod. konstatoval holubici „702“ táta a bylo z toho pěkné 
druhé místo. Závod byl nakonec opravdu těžší a trval do druhého dne dopoledne. Umístil jsem 
29/17/9. 

2. závod z Troyes vyhrál stejně jako v roce 2015, táta. Letos to vyhrál s holubem 13-051-
113, synem 09-051-566 (viz foto). Letošní rok mi udělaly radost dvě holubičky, „52“ a „640“, které 
přilétly obě najednou. Celkem jsem z tohoto závodu umístil 10/6/5. 
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3. závod Thionville 2. Rychlý závod a už v 11.59 hod. přilétla holubice 12-051-596. Ačkoliv 
byl závod rychlý, hromadný dolet se nekonal. Umístil jsem 15/5/4. 

4. závod Oostende ZZ jsem sledoval on-line na stránkách svazu a jestli jsem chtěl mít 
holuba ve špici, bylo na čase, co nejdříve konstatovat, protože po 15.30 hodině už byli hlášeni 
holubi na Plzeňsku. V čase 16.25 hod. přilétla  holubice 13-051-103 a bylo z toho 1. místo 
v kooperaci a 17. místo celkově v Čechách. Umístil jsem 12/4/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5. závod byl opět z Thionville, tedy potřetí. Znovu velká rychlost a dolet holubice 14-051-
931 už před 12.00 hod. Bylo to pro mne překvapivé, protože start závodu byl již v 06.30. Nemám 
rád takové rychlosti, ale s tím se nedá nic dělat. Umístil jsem 30/15/8. 

Závěrem musím zhodnotit sezónu za výbornou, obzvláště výkonné se ukázaly holubičky. 

Jirka: 

Sám mám velice rád dlouhé tratě a do budoucna se jim chci věnovat ještě intenzivněji, ale 
letět absolutní špic a vyhrát 5 prvních cen, to už musí být opravdu výjimečná rodina holubů, veliké 
štěstí, výborná příprava a motivace, můžeš nám představit jednotlivé vítěze, přípravu a motivaci na 
tyto závody? 

Marek: 

K úspěchu musí všechny tyto faktory zapadnout do sebe, jinak to ani nejde, což platí 
v jakémkoliv sportu nebo koníčku. Protože nemám dlouhotraťové holuby ve zvláštním oddělení, 
není možné je nějak speciálně připravovat, jako to dělají chovatelé, kteří se dlouhými tratěmi 
zabývají na vyšší úrovni. Bavíme-li se o tratích, které tady u nás letíme, což jsou 500-800 km, 
nepovažoval bych je za DT, ale jen za středně DT a to je rozdíl. Takové tratě za normálních 
okolností zvládají v pohodě holubi od 2 let.  

He 13-051-640  je od táty a je z holubů Wegen x Delbar x Janssen 
He 12-051-596  je opět Wegen x he od p. Zlámalíka, dcera vítěze Bruselu 
He 13-051-113  je spojení Bosua x Klinkhammer z holubů od p. Masojídka 
He 14-051-931  její otec má 3 x 1.cenu. Původ Raeynaert x vkrevněná Meulemans he na 
chovného holuba od Zdeňka Pavlíka DV-237, původem od Jakoba Follmana. Podobné spojení 
jako Gino Clicgue, výborný dálkař. Otcův vítěz je ode mne 13-051-113 a je synem 09-051-566 
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z odchovů po holubech od M. Pohla, také Janssen x Meulemans. „566“ byl 2 x 1. v OS v kat. C, 
s 1. místem ze ZZ Oostende. 

Ještě dodám, že holuby Wegen x Tremmery mám od Ing. Fidranta a v zakřížení do našich 
holubů  ukazují, že DT zvládají na výbornou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub SK 15-0605-22, 2. v Olymp. G 2016, 1. cena Bamberg, 1. cena Erlangen 

Co se týče přípravy, tak není nijak zvláštní anebo se neliší od přípravy pro všechny ostatní 
závodníky. Trochu pozměnit musíš krmení, ale jinak si myslím, že to prostě musí být v holubech. A 
motivace? Pokud v týdnu vypozoruji při proletech holubů dobrou formu, není třeba je nějak zvlášť 
motivovat. K motivaci se uchyluji až tehdy, pokud mám pocit, že by holubi potřebovali trochu 
povzbudit. Ze své vlastní zkušenosti vím, že jsem občas holuby přemotivoval a očekávané 
výsledky byly špatné.  

Jirka: 

V dnešní době neomezené nabídky krmení, léků, podpůrných přípravků, vitamínů a 
různých produktů je těžké se tomuto ubránit, jak je to u Antropiusů? Čím a jak krmíte holuby 
na dlouhé tratě a je nějaký produkt,  přípravek, bez kterého se v závodní sezóně neobejdete? 

Marek: 

Ano, produktů je požehnaně. Ale jaký si vybrat? Snažím se o to, podávat jich co nejméně. 
Letos jsem v zimě odčervil a s preventivní léčbou čekám až do začátku sezóny. Při takové zimě 
jaká byla letos, získali určitě přirozenou odolnost. Sám se lékům vyhýbám, pokud to není nezbytně 
nutné a stejným způsobem přistupuji i k holubům. Jako prevenci podávám čaje vlastní výroby ze 
sušených bylinek, šťávy z darů přírody, naklíčené obilí a zeleninový mix. Ale myslím si, že to dělá 
většina chovatelů, není to tedy žádná novinka nebo nějaká speciální metoda. Samozřejmě, že 
v závodní sezóně se snažím krmit tak, jak to holubi potřebují. Na dlouhé tratě je krmím směsí od 
Zdeňka Pavlíka (směs Pavlík 2) a Energy směsí.  
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Jirka: 

Můžeš ještě prosím našim čtenářům poradit, jak si vychovat holuby na dlouhé tratě, zdali 
podle tebe je selekce košem ten nejlepší způsob? Nasazovat větší množství holubů, kde se kvalita 
musí najít?  

Marek: 

Dle mého názoru je největší problém ve strachu nasazovat holuby nad 500 km. Mnozí 
chovatelé mají spousty nevyzkoušených holubů na svých holubnících a tak nemohou nikdy 
dlouhotraťové  závodníky objevit. Chce to se nebát a zkoušet! A hlavně v hojném počtu nasazovat. 
Dlouhotraťoví holubi se vytváří dlouho a chce to nutnou dávku trpělivosti. Ale pokud se budeš bát, 
nikdy nemůžeš udělat „dlouhotraťáky“. Samotná selekce je důležitá pro další práci s chovem. 
Později se zabýváš už jen s dlouhotraťovou kvalitou. Jako říkal Milan Pohl: „Musíš občas 
zariskovat a být střelcem“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice 14-051-922, 4. Eso he 2016, 5. Olymp. A 2016, 11 cen 2016 

Jirka: 

Vím, že pracuješ v zemědělství a času nemáš nazbyt, jak zvládáš vše kolem holubů? Máš 
nějaké pomocníky? 
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 13-051-113, vítěz Troyes 739 km, syn 09-051-566 mkš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He 14-051-931 (otec "801" - 3x 1.cena) 1. cena z Thionville 3. 
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Marek: 

Zemědělství není už takové jako bylo za našich rodičů a prarodičů. Modernizace usnadňuje 
lidem práci. Mám to štěstí, že můj zaměstnavatel má pro mého koníčka pochopení a mohu si tedy 
upravit pracovní dobu a jelikož mám práci ve vesnici a blízkém okolí, mohu si občas odskočit. A 
když je nejhůř a přece jen nejsem schopen se o holuby postarat, mám syna a manželku, kteří mne 
zaskočí. Zatím to funguje dobře.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice 12-051-188, 1. výkon he 2016, 3.998 km, 10 cen 

Jirka: 

Marku, dovol mi ještě jednou pogratulovat ti k výborné sezóně 2016, děkuji ti 
za vyčerpávající odpovědi a věřím, že pro mnohé chovatele bude tato reportáž inspirací do letošní 
sezóny, chceš závěrem něco vzkázat čtenářům informačního zpravodaje? 

Marek: 

Děkuji ti, Jirko, za upřímnou gratulaci a pozastavením se nad mým holubníkem 
a holubářskými úspěchy. Co bych chtěl vzkázat čtenářům? Pokud jsou to jen čtenáři a už 
nezávodí, tak pěkné čtení a pokud jsou to aktivní holubáři, tak nechť se tento sport dělá s láskou 
k holubům, ohleduplností k lidem a upřímností k sobě samému. Neházet klacky pod nohy a snažit 
se, aby tento sport úplně nevymizel.  

 
 
Autor reportáže: Jiří Kroupa 
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A, B, C a D 
 
 

Já vím. Zvláštní nadpis, který potřebuje vysvětlení. Písmena A, B, C a D použiji místo jmen 
skutečných holubářů, protože preferuji nezveřejnit jejich skutečná jména. Nechci ublížit ani jim 
samotným, ani jejich podnikání. Chci vám pouze otevřít oči. 

A a B 

A a B jsou dva dobře známí „šampióni“. Oba jsou fakt dobří, ale ne AŽ TAK dobří. Věhlas 
obou vděčí především velkému množství nasazovaných holubů. Kdyby oba nasazovali dejme 
tomu 10 holubů, byli by průměrní. Oba si udělali z holubů jejich živobytí. V minulosti to bylo možné 
díky penězům, které vám přinášela vítězství na závodech. Ale časy se mění a nyní jsou 
profesionálové z Holandska a Belgie závislí hlavně na příjmech z prodeje. Nic proti tomu. Máme 
svobodný svět, stejně jako ti dva „šampióni“. Mají to tak propracované, že prodávají jako na 
běžícím pásu. Pan A si může vzít cokoliv od pana B a naopak. Oba pořádají každoročně aukci. A 
víte, co je svým způsobem legrační? Když je aukce pana A, je to pan B, který utratí nejvíce peněz. 
A opět, vice versa, když pořádá dražbu pan B, jeho nejlepším klientem je jeho kámoš pan A... 
Pochopitelně další chovatelé zvedají obočí. Proč? Protože proč někdo platí 1000 EUR a více za 
mláďata, které může dostat zdarma? Proč platí 1000 EUR a více za holoubata, která normálně 
stojí max. 250-500 EUR?  

Možná jsou hloupí. Nebo...Možná až tak ne??? 

C a D 

Pánové C a D si ze svých holubů také udělali svůj zdroj obživy. Na rozdíl od dvojice A a B 
jsou tito ještě hodně mladí a já je považuji za mnohem lepší, pokud jde o výsledky. C a D 
nechovají mnoho holubů a nezávodí s tak velkým počtem závodníků. C a D se stali přáteli, když 
spolu nějaký ten čas zpátky letěli na Dálný východ, aby prezentovali své holuby. A stali se 
skutečně dobrými přáteli, což se potvrdilo později při dražbě pana C. Několik vydražených holubů 
pana C putovalo za pěknou sumu peněz na holubníky pana D. Později pořádal dražbu i pan D... 
Nemusíte mít mnoho představivosti, abyste byli schopni odhadnout, kdo je zodpovědný za tak 
vysoké částky, které padají při dražbách. Částky, které by si C ani D nikdy neřekli, kdybyste si šel 
koupit holuba přímo k nim na holubník. 

Jsou také hloupí, nebo...??? 

Neuvěřitelné 

Je až neuvěřitelné, kolik peněz se v dnešní době platí za pouhá holoubata, která dosud nic 
nedokázala. Před nějakou dobou jsem navštívil skutečně dobrého chovatele. Chovatele, říkejme 
mu třeba X, který je téměř neporazitelný a který mne skutečně překvapil následujícím příběhem. 
Jeho výsledky v roce 2016 byly tak fantastické, že se rozhodl v létě odchovat holoubata po jeho 
nejlepších holubech k prodeji. Tato holoubata jsou ještě nyní, v březnu 2017, stále na jeho 
holubníku. Nikdo o tyto holoubata neprojevil zájem, ač nebyla drahá. Jak je to možné? 

Chyba, kterou X udělal, byla ta, že nepřipravil pořádné rodokmeny...a že jeho holubi byli 
„bezejmenní“. A věřte mi, takových chovatelů je mnoho. Myslím tím chovatele s fantastickými 
holuby. S holuby, kteří týden co týden dokazují, jak dobří jsou, ale přesto pro ně není žádný kupec. 
Přitom za 1000 EUR si v případě pánů A, B, C a D koupíte sotva 1 holoubě. 

Pan X si oprávněně představoval částku 200 EUR za holoubě po jeho nejlepších holubech, 
ale marně. Neprodal žádné. Jaká je šance, že nejlevnější - nejslabší holoubata pánů A, B, C a D 
budou lepší než holoubata po nejlepších holubech pana X? No tak! Chovatelé jako X nemohou 
prodávat holuby, protože nemají slavné jméno, nebo nemají holuby od „slavných jmen“, nebo 
nemají atraktivní rodokmeny a fotografie jejich holubů. Co ale mají, jsou fantastičtí holubi, kteří 
vyhrávají. To v mnoha případech ale není to, co kupci chtějí. 
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Chtějí reklamu, rodokmeny,... Až do dnů, kdy začnou neochotně přiznávat, že A. S. měl 
pravdu. Ale do té doby přijdou o hodně peněz, času a možná i valnou část ambicí. 

 

 

 

Autor: Ad Schaerlaeckens 

Překlad: Milan Heglas 

 

Poznámka překladatele: 

Drazí chovatelé, kolegové holubáři. V čase, kdy se svolením autora překládám tento text, 
se pro mnoho z nás rozbíhá další závodní sezóna. Dovolte mi, nám všem a také našim svěřencům 
popřát hodně úspěchů! A pokud se některým z nás nepovede tak, jak bychom si přáli a padne 
rozhodnutí k posílení chovů, vzpomeňme si na tento článek. Nedělejme si už tak finančně náročný 
koníček ještě zbytečně dražším. A pokud je vám někdy smutno z toho, co vidíte kolem sebe, 
nebuďte smutní. Peníze nejsou všechno. Užívejme si každý dolet a každou chvíli, kterou strávíme 
tak, jak si přejeme. Není to samozřejmost. Letu Zdar a hodně štěstí. M.H. 
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„Mistr Chateauroux“ - Willy Daniëls (Kessel, Belgie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willy Daniëls s Lubomírem Kubáčkem 

 
Co Vám říká belgické město Kessel? Jistě nevíte, že Kessel je známý díky svým mnoha 

turistickým zajímavostem, jako je přírodní rezervace nebo pevnost, která zde byla postavena při 
první světové válce, aby Belgie odolala německé invazi. Ale pokud Vám napovím, že se nachází 
v Antwerpách v tzv. oblasti „diamantů“, tak se Vám jistě vybaví jméno chovatelům poštovních 
holubů nejznámějšího řezače a prodejce diamantů. Ano, jde o Karla Schellense, kterého proslavil 
jeho „Nationaal I“, jehož potomci se dodnes prosazují na mnoha holubnících. Nebo také ti více 
sečtělí vzpomneou na Mauritse Voetse, který ve své době v tomto regionu dominoval středním 
tratím. V posledních letech se k těmto holubářským hvězdám zařadil skromný 68letý chovatel Willy 
Daniëls. A to samozřejmě díky jeho posledním úspěchům na národní scéně. Především kvůli tomu 
jsme jej letos na jaře společně s Lubomírem Kubáčkem navštívili osobně a nyní Vám ho a jeho 
chov představím blíže. Stejně jako Karel Schellens byl také Willy Daniëls řezačem diamantů, ale 
teď je již v důchodu a užívá si jej se svými poštovními holuby, se kterými začal v roce 1978.  

Jeho chov patří k těm menším. Ono na malém dvorku nejde nic moc vymýšlet. Jeho 
holubníky jsou malé, ale účelné. Chová pouze 15 chovných párů, 15 párů závodníků a cca 50 
holoubat. Od roku 2013 závodí jen s holubicemi. Co Willyho vedlo k tomu, aby se zaměřil pouze na 
holubice a delší střední tratě? Domnívá se, že k těmto závodům není potřeba tolik holubů a to 
znamená i méně práce a to bylo hlavní v jeho rozhodnutí. Willy si myslí, že holubice jsou méně 
náročné na chovatelovu práci. Vysvětlí nám proč? Ano, stačí je pouštět pouze jednou denně a 
prolet je méně důležitý než u samců, po proletu jsou holubice celý den ve voliérách v přední části 
holubníku a v noci jsou zavřeny ve svých budnících, také lépe a spolehlivěji trénují než samci. To 
vše znamená, že to pro Willyho bylo snadné rozhodnutí. Letos bude opět závodit pouze s 15 
vdovami. S Lubomírem jsme je všechny mohli shlédnout těsně po proletu kolem holubníku. Než 
jsou holubice nasazeni na delší střední trať, tak zpravidla stráví půl hodiny společně s holubem. 
Cílem je nechat je uklidnit. Po závodě mohou společně strávit i několik hodin a v případě těžkého 
závodu nebo pozdního příletu jsou spolu klidně až do dalšího dne.  
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vlevo závodní holubník pro roční a starší, vpravo holubník pro holoubata 

Základ chovu je z holubů již zmíněného Mauritse Voetse, Van Leest-Peeterse a také 
Gastona Van de Wouwera ze sousedního Beerlaaru. Také získal posily od příbuzného Joseho 
Bastiaense z Wommelgemu, jehož „Noyon pár“ se ukázal jako opravdový „pár párů“! Také zkoušel 
holuby Luca & Barta Geerinckxů. Poté obdržel čtyři holuby ze sousedního holubníků De Meyer 
& synové. To vše se ukázalo jako skvělá kombinace! Jednou ze základních chovných je také 
vnučka známé „Queen L“ od Paula & Jelle Roziersových.  

Své první národní vítězství získal Willy již v roce 2008 ze závodu Argenton, kdy jeho „De 
37“ přilétl na vzdálenosti 555 km rychlostí 1509 m/min. a porazil 5252 starých holubů. Zajímavostí 
bylo, že na tento závod byl nasazen jako jediný Willyho starý holub. Pocházel z holuba „Den 
290/04“ z linie „Lichte Bourgese“ Mauritse Voetse v křížení s holubicí od De Meyera & syna a 
holubice „299/04“, která byla z křížení holubů Van Leest-Peeters x Louis De Leus x Maurits Voets. 
„De 37“ se po této úspěšné sezóně zúčastnil Olympiády v Dortmundu!  

Druhé národní vítězství získal Willy 6. června 2015 ze závodu Chateauroux opět v kategorii 
starých holubů. Na tento závod Willy nasadil 10 holubů, 4 staré a 6 ročních, všichni se umístili a tři 
byli dokonce v národní TOP 12! Vítězka „Nikki“ dolétla v 17:22 po zdolání 526 km rychlostí 1275 
m/min. a porazila 18604 konkurentů! „Nikki“ pochází ze stejné linie jako „De 37“, vítěz Argentonu 
v roce 2008. Její otec B 07-6044289 je přímo z holubníku De Meyer & syn, jde o přímého syna „de 
Zota“ se 14x 1. cenou. Matkou „Nikki“ je dcera dědy „De 37“.  

8. srpna 2015 se konal národní závod Chateauroux III a národním vítězem se v kategorii 
ročních stala holubice „14-129“ Willyho Daniëlse, která vzdálenost 526 km zvládla rychlostí 1134 
m/min. a porazila 5868 ročních holubů. Její matka je dcerou sestry „De 37“ a byla pářena na 
holuba, jenž je vnukem dědy „De 37“, tedy opět linie „Lichte Bourgese“ Mauritse Voetse.  
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„Kaat 15-025“ – 1. národní cena Chateauroux 2016 z 9.540 ročních holubů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Nikii“ BE11-61408761. 1. National Chateauroux 2015 z 18.604 nasazených holubů 
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Dostáváme se k dalšímu Willyho národnímu vítězství a světe div se, opět jde o národní 
závod z Chateauroux! 16. července 2016 byla s rychlostí 1304 m/min. z 9540 nasazených ročních 
holubů nejrychlejší holubice „Kaat 15-025“. Holubice „Kaat“ měla v loňském roce opravdu 
vydařenou sezónu! K národnímu vítězství získala i 9. národní cenu z Argentonu z 12449 ročních 
holubů a 86. národní cenu z Bourges z 19889 ročních holubů! Její otec „De 23“ je opět z linie 
„Lichte Bourgese“ Mauritse Voetse a její matka je sestrou „Nikky, národní vítězky Chateauroux v 
roce 2015!  

Nyní je tedy jasné proč zní nadpis reportáže „Mistr Chateauroux“! Vyhrát třikrát během 
roku stejný závod v národním měřítku už je opravdové mistrovství. Willyho chov se tak zařadil 
k opravdové belgické špičce!  

Loňský rok 2016 byl pro Williho velmi úspěšný! Stal se národním mistrem Belgie delších 
středních tratí kategorie ročních! A to především díky holubici „Sara 15-008“, která se díky 
výbornému koeficientu 0.7373% také stala 1. národní eso roční na delších středních tratích! 
K čemuž jí pomohli následující ceny:  

2. nár. cena Argenton z 12449 hol. 
28. nár. cena Bourges I z 19889 hol. 
32. nár. cena Châteauroux z 9540 hol. 
45. nár. cena Argenton I  z 18363 hol. 

Její otec „13-344“ je vnukem holubice „De Witneus“, která je matkou 1. Eso holuba klubu 
Antwerpy roku 2009. Z matčiny strany je vnukem holuba „De Limo“, vítěze dvou pěkných cen - 4. 
ceny z Limoges ze 17546 hol. a 74. ceny z Bourges z 21940 hol. Matka „Sary“ je vnučkou top 
páry B 07-6044289 (syna „Zota“ se 14x 1. cenou) a B 09-6217201 z linie „Lichte Bourgese“!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sara 15-008“ - 1. národní eso roční na delších středních tratích 
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Druhou holubicí, která dopomohla k mistrovskému titulu, byla „Kayla 15-024“, hnízdní 
sestra již zmíněné národní vítězky Chateauroux „Kaat“! „Kayla“ umístila všech 8 národních závodů 
loňské sezóny a byla 20. národní eso roční na delších středních tratích! 

Nejlepší roční holubi Belgie ze sedmi národních tratí: 

 

Jelikož se nám vydání Informačního zpravodaje trošku opozdilo, tak již mohu doplnit první 
úspěchy Willyho chovu z letošní sezóny. Tedy ještě než v Belgii začnou národní závody. 
Úspěchem jistě je 1. Interprovinční cena z Vierzon ze 4854 ročních holubů. Na tento závod Willy 
nasadil 14 holubic a 8 jich umístil, tři byly do 25. místa, čtyři do 50. místa! A která holubička se 
stala vítězkou? „Selin 16-083“, sestra výše zmíněné „Sary“ - 1. národní eso roční na delších 
středních tratích roku 2016! Opět se jen potvrdila kvalita celé rodiny!  

 

Willymu přeji mnoho dalších úspěchů na letošních národních závodech a především na 
jeho oblíbených Chateauroux!  

 

Autor reportáže: Jan Filipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

Kampylobakterióza  holubov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampylobakterióza holubov je infekčné, kontagiózne ochorenie holubov, ktoré patrí medzi 
takzvané zoonózy / po starom antropozoonózy/, teda choroby, ktoré sú prenosné i na človeka. 

Etiológia: Toto ochorenie vyvoláva baktéria Campylobacter jejuni. Táto baktéria je 
pohyblivá a pomerne odolná vo vonkajšom prostredí. Odoláva nízkym teplotám, teplota však nad 
60 - 70 stupňov Celzia ju spoľahlivo inaktivuje /do 30 min./. Takisto je veľmi citlivá na bežné 
dezinfekčné prostriedky. Rezervoárovym  hostiteľom je hrabavá a vodná hydina, u ktorej toto 
ochorenie prebieha spravidla inaparentne /skryte/. Najčastejšie sa človek nakazí pri čistení hydiny 
/brojlerov/ prerezaním obsahu čriev a ich obsahom kontaminácia okolia /nože, zástery.../. Varením, 
pečením, organickými kyselinami /kyselina octová – kvasný ocot, kyselina jablčná – jablčný 
ocot,.../ je táto baktéria spoľahlivo inaktivovaná. 

 

 

Campylobacter bakterie jsou číslo jedna příčina bakteriální nemoci zažívacího traktu souvisejících 
s potravinami ve Spojených státech. Campylobacter jejuni patří do rodu bakterií, které patří mezi 
nejčastější příčiny bakteriálních infekcí u lidí po celém světě. Jméno znamená „obloukovitě 
zahnutý drát“, pochází z řeckého campylos (zakřivené) a baktron (tělesa). 

Patogenéza: Holuby sa nakazia trusom kontaminovanou vodou, krmivom /od hydiny/, 
niekedy vektorom môže byť i hmyz /muchy/. Campylobacter jejuni ma afinitu k tráviacemu aparátu, 
kde vyvoláva zápal čriev, ktorý sa klinicky prejaví vodnatou hnačkou, niekedy i s prímesami krvi. 
Pokiaľ prekoná črevnú bariéru môže napadnúť i ďalšie orgány /pohlavný aparát, slezinu, pečeň,.../. 
Predispozičnými faktormi sú preplnené holubníky /stres – bitky holubov medzi sebou/, nízka 
hygiena chovu, spoločný chov holubov s hydinou, časté a neuvážené „preliečovanie“ holubov 
antibiotikami, sulfonamidmi a antimikrobikami.  

Klinické príznaky: U holubov pozorujeme už vyššie uvedenú hnačku i s prímesami krvi, 
nechutenstvo a masívny úhyn holúbät. 

Diagnostika: Pri pitve pozorujeme zápal čriev /krvavý/, často zväčšenú slezinu a pečeň, 
prípadne postihnuté pohlavné orgány. Diagnóza sa potvrdí laboratórnym vyšetrením /kultivácia/. 

Terapia: Na liečbu sa používajú antibiotiká / Amikol pulv., Doxygal pulv., .../. 

Diagnostika i terapia je však doménou veterinárneho lekára! 

Prevencia: Holuby chováme v suchých, vzdušných a nepreplnených holubníkoch, 
oddelene od hydiny. Pravidelné čistenie holubníkov, napájačiek a gritníkov výrazne zvyšuje 
hygienu chovu a tým minimalizujeme výskyt vyššie uvedeného ochorenia u našich holubov. 
Imunitu podporíme aplikáciou probiotík  /Propoul, Propigeon,.../. 

 

MVDr. Miloslav Struhár, Zohor 
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Ptačí chřipka – sbírka holoubat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto obrázkem se snad uzavírá nešťastná událost z Moravského Krumlova, kdy došlo 
z přehnané horlivosti ke zbytečné likvidaci chovu poštovních holubů Josefa Macha a Josefa Srba.  

V minulých dnech obdrželi oba chovatelé plnou finanční kompenzaci z Ministerstva 
zemědělství, na základě posudku vypracovaného ČMS CHPH dle platného ceníku. Dne 17. května 
se pak završila akce „Sbírka“ a oba chovatelé převzali po třiceti holoubatech, které budou tvořit 
základ jejich nového chovu. Osobně jsem velice rád, že se projevila mezi našimi členy mimořádná 
solidarita, kdy jsem musel nabídky mnoha chovatelů odmítnout. Kapacita holubníků obou 
chovatelů a také jejich věk byly jasně limitující.  

Věřím, že obnovení chovu a projevená solidarita chovatelů z celé České republiky jim 
pomůže překonat toto nešťastné období.  

Holoubata darovali: 

Antoš Jakub  OS Opava   Kubáček Lubomír   OS Uničov 
Dvořák Jiří  OS Beskydy   Milota Milan    OS Prácheň 
Filipi Team  OS Pardubice   Novotný Jaroslav  OS Brno 
Hrbáč Daniel a Fr. OS Opava   Pocedič Pavel   ÖS Beskydy 
Ištvánek František  OS Hodonín   Rodr Pavel    OS Pardubice 
Ivan Miroslav  OS Brno   Skrbek Zdeněk  OS Opava 
Klemens Karel OS Opava   Bří. Uherkové   OS Uh. Hradiště  
Kroupa Jiří  OS Č. Budějovice  Vítovec Pavel a Marcela  OS Prácheň 
 

Rád vyřídím tímto způsobem srdečné poděkování všem těmto chovatelům od Josefa 
Macha a Josefa Srba. 

 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Vyhlášení soutěže časopisu „Poštovní holub“ 
 

Prezidium Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů a redakční rada 
časopisu IZ Poštovní holub vyhlašují soutěž o 
 
 

Eso časopisu „Poštovní holub“ 2017 
 
 
Propozice soutěže 
 
 Právo účasti mají všichni chovatelé organizovaní v ČMS CHPH s chovatelským zařízením na 

území ČR. 
 Jedná se o jednoroční soutěž dvouletých a starších jednotlivců bez rozdílu pohlaví. 
 Do soutěže mohou být vybrány závody uskutečněné v době od 1.5. do 31.7. 2017 
 Do soutěže se započítávají - 2 závody od 200 do 400 km na holubník chovatele 

2 závody nad 600 km na holubník chovatele 
 Vítězí holub s nejvyšším součtem koeficientů Eso, při shodnosti rozhoduje vyšší součet km se 

započtených tratí ve třídě otevřené, v konkurenci nejnižších platných výsledků vydávaných v 
OS. 

 Pokud nemá OS oficiálně tuto soutěž vypočtenou, přihlášky do soutěže s uvedením 
potřebných údajů o použitých závodech je nutno zaslat do 10.10.2017 na adresu: 

 Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Nebo e-mailem na adresu: 
jaroslav.novotny@ukzuz.cz  

 Pořadí soutěže bude zveřejněno na webové stránce CHPH a v časopise Poštovní holub.  
 1. – 10. v pořadí budou předány poháry při ocenění celostátních soutěží při CV. 
 
 
Příklad sumarizace potřebných údajů 
 
Chovatel:    OS:    Holub: 
 

Datum Závod km konkurence OS umístění Koef. Ke 

27.5.17 Pomezí I. 349,22 2.322 12. 99,526 

18.6.17 Mayen 664,13 1.455 8. 99,519 

08.7.17 Pomezí II. 349,22 2.456 3. 99,919 

15.7.17 Eschweiler 735,12 1.126 6. 99,556 

Součet  2097,69   398,520 

 

 
Redakce IZ Poštovní holub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaroslav.novotny@ukzuz.cz
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80 let spolku Rousínov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rousínovská organizace při oslavě 70 let v roce 2007, první zleva starosta města Ing. Havíř 

Psal se rok 1937, 25. srpna se sešlo 14 chovatelů v sokolovně v Královopolských 
Vážanech, aby založili spolek chovatelů poštovních holubů Rousínov. 

Na ustavující valné hromadě byl předsedou zvolen Matěj Vystrčil, jednatelem se stal 
František Bartl a pokladníkem Leoš Křivánek. Současně bylo usneseno, že spolek provede jeden 
závod ze slovenského Zohoru 90 km. Na tento závod bylo nasazeno 38 holoubat. Prvním vítězem 
se stal Eduard Maryška.  

V roce 1938 by sestaven první závodní plán: Lány, Cheb, Parkáň. V roce 1939 přišla 
okupace, která dolehla i na chovatele spolku. Nebyly povoleny žádné cvičné lety, žádné závody a 
všichni holubi museli být přísně evidováni. Po skončení druhé světové války byla svolána členská 
schůze spolku chovatelů poštovních holubů Rousínov s číslem 0144, toto číslo má spolek dodnes. 
V roce 1947 byl spolek začleněn do závodního sdružení Brno, které sdružovalo 22 spolků a pak 
v roce 1957 přešel do OZS Vyškov. Doprava do místa startů se prováděla vlakem v proutěných 
koších. V Brně se nasazovalo na pravém břehu řeky Svitavy u ulice Křenové. Ve Vyškově na 
vlakovém nádraží. V roce 1961se začalo soutěžit v OVS Haná – Prostějov, který sdružoval 18 
organizací se 320 členy. Závodní plány byly na tu dobu jedny z nejtěžších. Závodilo se ze dvou 
směrů, z jihu a ze severu. Starty všech závodů byly v ranních hodinách. V závodním plánu byly i 
dva závody z Bukurešti. Tyto závody byly jedny z nejtěžších, kdy první den nedoletěl žádný holub. 
Vítězové přilétali na své holubníky až druhý den ráno kolem 7 hodiny. Proto také prostějovská 
oblast měla svého času nejvýkonnější holuby v republice. Oblast pořádala na ukončení sezóny 
večírky s vyhlášením mistra a vítězů závodů. Nechyběla hudba a někdy hrály i dvě kapely. 

Holubi již byli přepravováni v kamionu s vlekem. Nástavba pro boxy byla vyrobena 
v rousínovské „Karose“ a do kamionu se vešlo přes 6.000 holubů. Tato rychlejší přeprava umožnila 
uspořádat větší počet závodů. V padesátých letech se začínalo se šesti závody, dnes máme 
dvacet závodů starých holubů a pět závodů holoubat. Největšího úspěchu dosáhl spolek Rousínov 
v roce 1957 na první poválečné olympiádě v Amsterodamu. Československo zde obsadilo 1. místo 
v kategorii Standard. V holubech zvítězil František Dolíhal z Brna – Popůvek a v holubicích získal 
1. a 2. místo František Bartl. Polovinu kolekce tvořili jeho holubi. Vystavoval celkem 3 holubice a 2 
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holuby. Byl také v závodech naším nejúspěšnějším chovatelem. Získal 8 titulů oblastního mistra, 
obsadil 22 prvních míst v oblastních závodech. Další tituly získali František Trněný v roce 1952, 
Emil Křivánek senior v roce 1958 a František Sedlák v roce 2004 v závodech holoubat. František 
Sedlák se v roce 2005 zúčastnil 29. Olympiády v Portu, kde vystavil dva holuby v kategorii Sport B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevírání hodin v sokolovně Královské Vážany 

Závěrem bych popřál všem chovatelům, kteří se věnují tak náročnému sportu, mnoho 
úspěchů v závodech a při výstavách. 

 

Oldřich Šedý 
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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: Jaký je u poštovních holubů obvyklý počet vajíček v hnízdě? 

A) 2 vejce B) 4 vejce C) 6 vajec 

Otázka č. 2: Kde se letos koná FCI Mistrovství světa holoubat? 

A) v rumunském Aradu B) v portugalské Miře  C) v belgickém Nevele  

Otázka č. 3: Kde bude 29. července 2017 vypuštěn národní závod ČMS CHPH? 

A) v nizozemském Eindhovenu B) ve francouzském Troyes C) v belgickém Knokke 

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

Nejpozději do 30. června 2017! 

Ze všech došlých správných odpovědí budou vylosováni tři výherci,  

kteří budou zveřejněni na webu www.postovniholub.cz. 

 

Každému z výherců bude předáno jedno holoubě od nejlepších chovatelů České republiky!  

Holoubata darují: Kubáček Lubomír, Polášek Michael a Martin, Jochman Zdeněk.  

 

Letu Zdar  

Jan Filipi, Zdeněk Jochman a Josef Bastl  

členové komise pro mládež Prezídia ČMS CHPH  

 

mailto:mladezcmschph@email.cz
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Zvířecí pašerák drog? V Kuvajtu chytili holuba s extází 

 

Neobvyklého pašeráka drog chytila kuvajtská policie. Byl jím poštovní holub, který měl na 
svém hřbetu připevněný malý látkový váček, jenž ukrýval přes 178 pilulek extáze. Podle britského 
portálu Telegraph byl pták vyslán ze sousedního Iráku, jelikož byl chycen nedaleko hranic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvajtský novinář Abdullah Fahmi z listu al-Rai řekl BBC, že příslušné orgány už měly delší 
dobu podezření, že pašeráci drog používají holuby. 

Ti jsou totiž schopni uletěl až 150 kilometrů bez přestávky a unést zhruba 10 procent své 
tělesné váhy. Policii se ovšem povedlo pašeráckého opeřence chytit vůbec poprvé. 

Nejedná se ovšem o první případ, kdy byl holub použit jako nástroj pro přesun drog, uvádí 
Telegraph. V roce 2011 byl jeden chycen policií v Kolumbii, když přenášel zhruba 40 gramů 
marihuany a kokain. Drogy se snažil vnést do jednoho z tamních vězení. Náklad na něj byl ovšem 
příliš těžký, takže ho ostraha chytila a návykové látky objevila. 

 

mšv, Novinky.cz 
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Blahopřání 
 

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

 
Dne 27.4.2017 oslavil své 70. narozeniny dlouholetý úspěšný chovatel poštovních holubů z 

Postřekova, pan 
 

Jaroslav Hanák 
 

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. 
 

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

Dne 27.5.2017 oslavil své 75 narozeniny aktivní, závodící člen MS Kutná Hora pan 

Bohumil Pazdera 

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů do dalších let přejí kamarádi z MS 
Kutná Hora. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dne 30.4.2017 oslavil 60 let 

Pavel ŠIRGEL 
a dne 5.8.2017 oslaví 70 let 

Josef ZAVADIL 
chovatelé z OS CHPH Uničov. 

 
Přejeme Vám oběma hodně zdraví, sportovních úspěchů, spokojenosti v osobním životě a ať Vám 

láska k holubům vydrží ještě spoustu let! 
kamarádi z místního spolku Šternberk. 

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

Dne 9.6.2017 se dožívá 60 let náš chovatel a výborný kamarád 

Zdeněk Král 

z OS Brno 

Pevné zdraví, hodně pohody a úspěchů v holubářské sezoně mu přejí kamarádi z MS  Moravan 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Jan Filipi, Jiří Kroupa, Milan Heglas, Ing. Novotný Jaroslav, 
datum vydání 15.6.2017 

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 


