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VI. Středoevropská výstava v Trenčíně – 3. místo kolekce ČR v kategorii „Standard“ 
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Celostátní výstava  

Hluk 12. - 13. ledna 2018 

 

Celostátní výstava nejlepších poštovních holubů v České republice se letos konala v Hluku 
a v novodobé historii svazu již šlo o XV. celostátní výstavu. Město Hluk, které je ze všech stran 
chráněno návršími pahorkatin a posledními výběžky Bílých Karpat, leží 12 km jihovýchodně od 
města Uherské Hradiště a jeho sportovní hala, která se nachází u říčky Okluky, je již tradičním 
místem našeho setkávání. I zde musím zmínit, že od první celostátní výstavy poštovních holubů 
uplynulo již 90 let, kdy se v Praze ve dnech 28.-30. října 1927 konala I. Československá celostátní 
výstava poštovních holubů.  

Nyní zpět k té aktuální celostátní výstavě. Výstavní výbor složený z členů řídícího výboru 
MSS a doplněný o zkušené organizátory CV pod vedením RSDr. Zdeňka Uherka zvládl vše 
připravit a díky dobrému počasí mohlo v pátečních ranních hodinách dojít k přejímce jednotlivých 
kolekcí. Tu měl na starost Miroslav Uherek se svým týmem. Celkem bylo v různých sportovních a 
standardních kategoriích vystaveno vice než 550 holubů. Letošní novinkou byla po mnoha letech 
kolekce vítězů národního závodu z Knokke, který se konal 29. července 2017. Po ukončení 
přejímky došlo na posuzovatele, kteří museli ohodnotit všechny standardní holuby. Pracovali ve 
složení Ing. Václav Kasal, Vladislav Novák, Ing. Stanislav Sadil, Jan Jonáš, Lubomír Veselý, Karel 
Mareš, Ing. Jaromír Vítisk, Ivan Ingr, Karel Šulák a František Ištvánek. Vše pod vedením JUDr. 
Pavla Opatrného a za pomoci náhradnice Drahomíry Dufkové také zvládli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablety se svým hodnocením standardních holubů postupně předávali Ing. Jaroslavu 
Novotnému a MVDr. Martinovi Poláškovi, kteří měli na starost výpočet výsledků, kontrolu podkladů 
a zhotovení katalogu CV a jejich teritoriem byla hlavně výpočetní místnost.  

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posuzovatelé při práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV 2018 v Hluku zahájena 
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STANDARD HOLUBI 

Poř. Chovatel OS Holub km Body 

1. Lamáček Josef + David Hodonín * 12-0166-2584 3666,73 92,167 

2. Dobrovolný Miroslav Hodonín * 14-0162-1563 5291,80 92,167 

3. Reiterman Jaroslav . ml. Horácko 11-0294-1228 5842,61 92,083 

4. Maršík Zdeněk Tábor 13-0105-149 4411,00 92,083 

5. Bartl Pavel Uničov 13-0236-474 4792,14 92,083 

6. Hanuš Ladislav Brno 15-0145-390 4205,93 92,000 

7. Varmuža Ant. a Mart. Uh. Hradiště 15-0254-4018 2659,00 92,000 

8. Brzobohatý Ladislav Sever 13-017-144 4995,86 91,917 

9. Gajdoš Josef Uh. Hradiště * 15-0244-1846 2911,00 91,917 

10. Gajdoš Josef Uh. Hradiště * 13-0244-25 6891,00 91,917 

 

 

STANDARD HOLUBICE 

Poř. Chovatel OS Holub km Body 

1. Vojtěšek Ladislav Uh. Hradiště 12-0251-706 2249,00 92,167 

2. Vozábal Josef Tábor 13-0127-1727 3016,15 91,917 

3. Vojtěšek Ladislav Uh. Hradiště * 14-0251-1357 2167,00 91,833 

4. Janků Petr Východočeská 14-0137-86 2902,60 91,833 

5. Dvořák František Hodonín 13-0146-945 2767,55 91,750 

6. Opavský Zdeněk Hodonín * 14-0162-1541 2472,36 91,750 

7. Dvořák Karel Vysočina 14-0296-489 5458,00 91,750 

8. Škarda Josef Český západ 15-085-220 2756,87 91,667 

9. Dražina Miroslav Hlučín 11-0157-35 3467,57 91,667 

10. Opavský Zdeněk Hodonín * 15-0162-68 3152,94 91,667 

 
VIP prostory, kde se mohli osvěžit především vaši funkcionáři, měl pod palcem Ing. Karel 

Vašíček. Když už jsem u výčtu hlavních osob, které se na letošní CV podíleli, nesmím zapomenout 
na druhou ruku vedoucích Dagmar Bortlovou, která byla vždy k ruce a na starost měla především 
ekonomický úsek CV. Během pátečního rána a dopoledne se také začali zaplňovat prodejní stánky 
a klece, ve kterých různí prodejci návštěvníkům nabízeli posily chovů a mnoho produktů pro naše 
miláčky. Tuto sekci měl na starost Ing. Roman Randják a Zdeněk Jochman. Bezproblémové bylo i 
ubytování návštěvníků, které řídil, jak bývá zvykem, Ing. Rostislav Krpal. Nic nezabránilo tomu, aby 
se v 15 hodin celostátní výstava otevřela prvním návštěvníkům. Holubařilo a bavilo se tak, jak jsou 
chovatelé zvyklí. V přilehlé hospůdce to jen bzučelo a tak to má být. Výstavní ploše vévodila 
kolekce našich nejlepších holubů, která postoupila a později nás reprezentovala 
na 6. Středoevropské výstavě v Trenčíně (viz následující článek).  

Čas utíkal a blížil se společenský večer, který řídil František Strachota. Společenský večer 
začal po 20.hod. Celý večer svým bohatým hudebním repertoárem provázela bigbeatová kapela 
Ogaři. Atmosféru obohatila taneční skupina Yalla, trojnásobné mistryně ČR z let 2014, 2016 a 
2017. Členky skupiny návštěvníkům předvedly nacvičené vystoupení orientálních tanců.  
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Čestný člen svazu Václav Špilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestný člen svazu Vítězslav Mácha 

Na společenském večeru došlo také k vyhodnocení Generálního mistrovství ČR a 
nejúspěšnějšího ročního holuba NZ, jehož majiteli byl předán putovní pohár Prezidenta svazu, o 
této soutěži se více dozvíte v dalším čísle IZ. Za svou dlouholetou práci byli oceněni Václav Špilar 
a Vítězslav Mácha, kteří se stali našimi čestnými členy.  
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Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celostátní mistrovství krátkých tratí 2017 
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Celostátní mistrovství středních tratí 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celostátní mistrovství dlouhých tratí 2017 
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STANDARD HOLOUBĚ  HOLUBI 

Poř. Chovatel OS Holub km Body 

1. Haššo Slavomír Beskydy 17-02702-14 844,87 91,917 

2. bři. Uherkovi Uherské Hradiště 17-0254-1137 523,00 91,917 

3. Suchánek Martin Hlučín 17-0324-1957 580,39 91,833 

4. Zvoníček Jiří Valašsko 17-0248-530 552,27 91,833 

5. Lamáček Josef + David Hodonín 17-0166-654 539,52 91,750 
 

 

 

STANDARD HOLOUBĚ HOLUBICE 

Poř. Chovatel OS Holub km Body 

1. Vojtěšek Ladislav Uherské Hradiště 17-0249-434 428,00 91,750 

2. Dvořák František Hodonín 17-0160-1409 632,84 91,667 

3. Kamenář K+L Zlín 17-0265-753 640,79 91,667 

4. Štětina Petr Sever 17-020-42 692,96 91,583 

5. Forman Milan Východočeská 17-0134-711 422,41 91,583 

 

SOUTĚŽ OBLASTNÍCH SPOLKŮ CHPH 

Po adíř  OS CHPH Body  Po adíř  OS CHPH Body 

1. Hodonín 960 17.-18. Východočeská 500 

2. Beskydy 860 17.-18. Vysočina 500 

3. Uničov 810 19. Karlovy Vary 490 

4. Uherské Hradiště 800 20. Třinec 480 

5. Brno 750 21.-22. Horácko 470 

6. Hlučín 740 21.-22. Středočeský 470 

7. Valašsko 700 23. Tábor 460 

8. České Budějovice 690 24. Lidice 420 

9.-10. Prácheň 660 25. Sever 410 

9.-10. Zlín 660 26.-27. Louny 390 

11. Pardubice 620 26.-27. Podoubraví 390 

12. Znojmo 580 28. Chomutov 350 

13. Opava 570 29. Polabí 330 

14. Karviná-Ostrava 560 30. Náchod 320 

15.-16. Český západ 550 31. Praha 300 

15.-16. Haná - Olomouc 550 32. Domažlice 280 
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Našemu nestorovi  v kategoriích Standard p. Vojtěškovi byla předána dodatečně získaná zlatá 
olympijská medaile z Olympiády v Budapešti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční skupina Yalla, trojnásobné mistryně ČR z let 2014, 2016 a 2017 

A na závěr mi již nezbývá nic jiného než průběh celé celostátní výstavy shrnout. Na 
celostátní výstavě byli vystaveni naši nejlepší poštovních holubi s přehledy jejich vynikajících 
výsledků v jednotlivých kategoriích a to jak sportovních, tak i standardních. Společenská stránka 
celostátní výstavy měla vysokou úroveň. Jistě se ne všechno povedlo na 100%, ale výstavní výbor 
dělal vše proto, aby všichni návštěvníci odcházeli spokojeni, což se jistě podařilo. A už nyní se 
můžeme těšit na další setkání. Výstavnímu výboru další celostátní výstavy v Lysé nad Labem tak, 
jako každý rok přeji partu lidí ochotných obětovat část svého volného času ve prospěch vyžití celé 
členské základny, což pochopitelně nejde bez vydatné pomoci členů jednotlivých OS z okolí místa, 
kde se celostátní výstava pořádá.  

 

Jan Filipi 
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Posuzování na CV Hluk 12. až 13. ledna 2018 

Stručné vyjádření k průběhu posuzování holubů v kategoriích standard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 1968 jsem nevynechal žádnou výstavu a od roku 1969 jsem byl ve skupině 
hodnotící práci posuzovatelů a vyhodnocování posuzování standardních holubů. Od těchto výstav 
se však velmi mnoho věcí změnilo. Standardních holubů bylo v sedmdesátých létech prakticky sto 
procent. Postupně se součástí výstavních kolekcí OS stávali i holubi ve skupinách sport. Současná 
situace je pravý opak. Převahu mají holubi kategorií sport. Standard obsazuje oblast pouze jedním 
holubem a jednou holubicí, i když samotní chovatelé si však mohou holuby přihlásit do této 
kategorie. Velmi se změnil způsob posuzování jednotlivých holubů, vyhodnocování a zpracování 
výsledků. V posledních létech se s větším i menším úspěchem začaly používat tablety 
s instalovaným programem komplexního zpracování výsledků.  

Posuzovatelé byli schváleni Prezidiem na základě doporučení Sboru posuzovatelů. 
Posuzování mělo započít brzy ráno. Není možné, aby posuzovatelé dorazili do Hluku v pohodě 
v takto stanovenou dobu. Vyjíždět z domova ve tři, čtyři hodiny je riskantní vzhledem k roční době. 
Letos bylo počasí velmi dobré, ale o týden později by to byla katastrofa. Posuzování začalo 
opožděně, ne vlastní chybou posuzovatelů. Posledně hodnocené skupiny holoubat a standard bez 
limitu museli být s ohledem na požadavky pořadatelů zrychleny. Též neproběhlo vyhodnocení 
posuzování mezi jednotlivými posuzovateli a nebylo možné si prohlédnout obodované holuby. 
V minulosti to byla důležitá součást zhodnocení posuzování jednotlivých posuzovatelů.  

Vraťme se k holubům standard na letošní CV. Ve skupině holubů bylo vystaveno 44, 
skupině holubic 37 jedinců. Loňský holoubat 32 holubů a 30 holubic. Holubů bez limitu bylo 
vystaveno celkem 48, polovina holubů a holubic. Standardní kvalitu holubů lze hodnotit jako 
průměrnou. V minulém roce to bylo dle mého názoru lepší. Nebyli zde jedinci, kteří by převyšovali 
průměr všech standardních i sportovních holubů v jednotlivých kategoriích. Jsem přesvědčen, že i 
v těch sportovních byli jedinci, kteří by obsadili ve standardu přední umístění.  
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Na výstavách ve 20 století a ještě začátkem tohoto století byly znatelné rozdíly mezi holuby 
standardními a sportovními. Na výstavách jsme mohli vidět holuby jak špatné, tak i výborné. Proto 
proč tomu tak bylo, máme dosti důvodů, ale to je téma na obsáhlejší rozbor. Mezi ty hlavní je trend 
v chovu holubů. Dříve se chovalo mnoho standardních holubů. Vše se točilo kolem nich. Patřili 
jsme mezi nejúspěšnější státy v rámci FCI. Byla to velká propagace poštovního chovatelství u naší 
veřejnosti. Byli jsme nejlepší. Izolací od západních zemí jsme neměli možnost posouzení jaká je 
úroveň chovu holubů u nich. Standard byl a stále je u jejich holubů druhořadou záležitostí. Výkon 
holubů, vítězství na prestižních závodech bylo prvořadým kritériem kvality holuba a to platí i 
v současné době. Dokladem toho je poslední Olympiáda v Bruselu. 

Na přelomu století se nahlížení na kvalitu holuba též změnilo nejen u nás, ale i v ostatních 
státech bývalého socialistického sektoru. Výkon holubů je prvořadý a standard ustupuje do pozadí. 
Většina chovatelů začíná chovat výkonné holuby. Chovatelů standardních holubů je minimum. 
Dalším důležitým bodem, který ovlivnil standard je měnící se výstavní limit nalétaných kilometrů ve 
dvaceti procentech. Od 600, 800,1200 a 1600 km až k těm současným. Holubici stačila jeden 
dlouhý závod za dva roky. Limity si mohli splnit dle standardu holubi špatní, tak i holubi vysoce 
kvalitní. Rozdíly mezi holuby byly až 4 body. Zvýšením výstavních limitů a nových chovatelských 
trendů se postupně z výstav vytratili holubi vysoce standardní a také holubi špatní. Kvalita holubů 
se postupně vyrovnala. Dá se říci, že dle platné bodovací tabulky se jedná o holuby do 91 bodů až 
k 92,50 bodů. Proto v současnosti někdy i 0,25 bodu v celkovém pořadí hraje velkou roli.  

V kategorii standard holub vyhrál holub s bodovou hodnotou 92,167. Na jedenáctém místě 
dostal holub 91,917 bodu, to je o 0,25 bodu méně než vítěz. Poslední holub obdržel 91,25 a 
předposlední 91,50 bodů. Rozdíl mezi první a posledním holubem je tedy 0,917 bodu. V kategorii 
standard holubice byla první holubice s 91,75 body. Na osmém místě to bylo o 0,25 bodu méně. 
Poslední holubice obdržela 91,167 bodů. Rozdíl mezi první a poslední holubicí je 0,75 bodu. 
Obdobně tomu bylo i u kategorií standard holoubat. U holubů to byl rozdíl 0,75 bodu ( 91,917 - 
91,167 ) a holubic 0,833 bodu (91,75 – 90,917). 

V současné době je standardní jedničkou mezi chovateli ing. Ladislav Vojtěšek, velmi dobře 
pracuje se svými holuby. Úspěšně páří vysoce kvalitní sportovní holuby se standardními a řádně 
selektuje. Výsledky jsou toho důkazem.  

Tak bych mohl v hodnocení pokračovat dál. Standard je součástí státních kolekcí v rámci 
FCI na Olympiádách i Středoevropských výstavách. Proto nadále na našich výstavách budou 
zapotřebí posuzovatelé, aby tyto kolekce holubů vybrali. Nevyhneme se kritiky jejich odbornosti od 
vás chovatelů, ale proto musíme zajistit co nejoptimálnější podmínky pro jejich práci a to se 
v mnoha případech neděje.     

PS.  Na posuzovatele se z řad chovatelů snáší občas kritika, že jejich odbornost je špatná a 
nedosahuje kvalit samotných kritiků. Vyskytl se i návrh, abychom pozvali posuzovatele ze 
Slovenska. Je to úsměvné. Možné je sportovní přirovnání k tomuto kritickému požadavku. 
Fotbalové mužstvo okresního přeboru hraje zápas s mužstvem první ligy a vysoko prohraje. Může 
za prohru rozhodčí? Tak je tomu i v případě našich posuzovatelů. Když nejsou na výstavě vysoce 
kvalitní standardní holubi, posuzovatelé je z nich neudělají. 

 
Ing. Václav Kasal 
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Propozice celostátních soutěží 2018 
 

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 na závod 
maximálně 30, na jeden týden (pondělí - neděle) 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 * 4 150 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 
*) +- 5% 
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 z 5 
deklarovaných závodů 

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 17.2.2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setkání chovatelů, jejichž holubi reprezentovali svaz na Středoevropské výstavě v Trenčíně 
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VI. Středoevropská výstava - Trenčín  
 

Jak již vyplývá z nadpisu, tento článek bude věnován 6. Středoevropské výstavě, která se 
konala 25. až 27. ledna ve slovenském Trenčíně, přesněji na výstavišti EXPO Center. Oficiálními 
delegáty našeho svazu byl prezident Jan Filipi a Dagmar Bortlová, kteří měli na starost dopravení 
celé kolekce na výstavu. Kolekce čítala 38 našich nejlepších holubů ze všech koutů republiky. 
Chovatelé z Čech bez problémů dopravili své holuby ke mně do Lažan již ve středu, proto jsem ve 
čtvrtek ráno mohl vyrazit směrem na východ tak, abych včas stihl vyzvednout holuby ze svozových 
uzlů u Zdeňka Jochmana v Podivíně a Vladimíra Čevely v Babicích. Proč v Babicích? Vladimír 
Čevela byl jedním z delegovaných posuzovatelů SEV. Druhým posuzovatelem byl Karel Mareš 
a ten již u Vladimíra Čevely čekal, jak bylo domluveno předem, a tak jsme mohli vyrazit do 
nedalekého Trenčína. Úspěšné holuby chovatelů ze severu Moravy u sebe soustředili manželé 
Bortlovi, kteří do místa konání Středoevropské výstavy vyrazili po vlastní ose. Vše jsme zvládli a 
ucelenou zásilku jsme připraveným pořadatelům pomohli umístit do klecí. Po ubytování jsme 
doprovodili posuzovatele zpět na výstaviště, kteří se po krátkém seznámení s tablety pustili 
do práce. My ostatní jsme se pustili do prohlídky sportovních kolekcí a shlédli jsme také všechny 
slovenské holuby v části jejich celostátní výstavy. Od 20.hod. jsme se účastnili přátelského večera 
v nedalekém penziónu Maria. Zde v příjemné atmosféře za zpěvu československých písní 
proběhla výměna darů. Své pěvecké umění předvedli oba posuzovatelé, především musím zmínit 
a pochválit Vladimíra Čevelu. Myslím, že jsme si tento přátelský večer užili a jistě splnil svůj účel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše delegace společně s prezidentem a viceprezidentem SZ CHPH.  

V pátek ráno již došlo k otevření EV široké veřejnosti. Po 9.hod. došlo za účasti zástupců 
města, ministerstva zemědělství a zahraničních delegátů k oficiálnímu otevření již 6. SEV. Poté byl 
pro všechny oficiální delegáty připraven výlet na Trenčínský hrad. Myslím, že mohu napsat, že 
veškerá námaha dostat se na Matúšovu věž se všem vyplatila. Odměnou byl nádherný pohled na 
celé město Trenčín a jeho široké okolí, dá se napsat, že jsme se zde mohli vžít do našich holubů a 
vše sledovat z ptačí perspektivy. Výlet byl zakončen ve stylové restauraci pod hradem, kde jsme 
po chutném obědě zamířili zpět na výstaviště. Na výstavišti se již nacházelo mnoho chovatelů 
z celé Evropy. Setkali jsme se i s dalšími delegáty Josefem Bastlem, Ing. Romanem Randjákem, 
Alešem Truhlářem a Markem Skrbkem a dalšími chovateli od nás. Po 19.hod. byl v nedalekém 
Piano klubu připraven gala večer. Velmi vkusně bylo zvoleno kulturní zpestření večera, 
předtančení tanečního páru a poté vystoupení skupiny tradičních slovenských tanců, které 
doprovázeli podávání večeře. Ve 21.hod. došlo k vyhodnocení celostátních mistrovství Slovenska. 
O hodinu později došlo k vyhodnocení Intermistrovství a to jak celkovému, tak i po jednotlivých 
zemích. Musím zmínit, že všichni ocenění byli na gala večer slovenským svazem pozváni. Na gala 
večer byli také pozváni a zde oceněni všichni zakládající členové Středoevropské federace včetně 
Ing. Jaroslava Novotného.  
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Naši úspěšní chovatelé Intermistrovství 2017. 
MVDr. Polášek Michael a Martin v zastoupení Aleše Truhláře, Josef Gavlík a Zdeněk Jochman 

Po 23. hodině došlo k vyhodnocení Středoevropské výstavy. I zde musím pogratulovat 
našim medailistům! 2. a 3. místo v kategorii Sport E získali holubi 12-0178-2504 a 12-0178-2538 
Zdeňka Jochmana a 3. místo v kategorii Sport H získal holub SK 15-0203-1500 Josefa Brulíka! 
V kategoriích Standard naši chovatelé získali také pěkná umístění. 5. místo obsadila mladá 
holubice 17-0160-1409 Františka Dvořáka, 6. místo v kategorii Standard získal holub 11-0294-
1228 Jaroslava Reitermana ml. a 7. místo získala holubice 14-0137-86 Petra Janků. Naše kolekce 
byla velmi vyrovnaná a jelikož nejhorším umístěním jednotlivce bylo 20. místo z 35 vystavených 
holubů, tak jsme v hodnocení národů skončili na pěkném třetím místě!   

SEV pokračovala i v sobotu, delegáti se dopoledne opět sešli v penziónu Maria, protože 
muselo být dojednáno pokračování tradice SEV, tedy především pořadatel SEV v roce 2020. 
Jelikož Polsko v roce 2019 hostí Olympiádu a nechtělo hned v dalším roce pořádat SEV, byli jsme 
v průběhu SEV požádáni o uspořádání tohoto svátku v roce 2020. Tuto nabídku jsem po poradě 
s našimi zástupci přijal. Druhým zájemcem byl jeden z ukrajinských svazů. Nicméně především 
z důvodu dopravy holubů mimo EU, která by nebyla snadná, byl jako další pořadatel SEV schválen 
náš svaz.  

Odpoledne na výstavišti ještě proběhlo ocenění vítězů slovenské celostátní výstavy a po 
16. hod. nám již byli vydáni naši holubi a mohli jsme vyrazit k domovu.  

 

 

 

 

 

 

Společné foto všech úspěšných chovatelů na SEV.  

Musím zde poděkovat všem našim chovatelům, kteří na SEV měli nějakého svého 
svěřence, za reprezentaci a bezproblémové dodržení pokynů k přepravě jejich holubů a jejich 
bezproblémovému převzetí. Samozřejmě nesmím zapomenout na slovenské přátele, jejich celý 
tým, a za vše jim poděkovat, především za úspěšně zorganizovanou SEV 2018.  

Jak již z řádků výše vyplývá, v roce 2020 nás nečeká nic snadného, ale pevně věřím, že se 
vše zvládne a navážeme na úspěšnou EV v Brně, kterou jsme pořádali v roce 2014.  

 

Jan Filipi 
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Mistr Maratónu Jižních Čech 2016 a 2017 
Kooperační uskupení 
Český Západ-Prácheň-Tábor-České Budějovice 

 

Josef Bastl - Dehtín 
 

Maratón ,,MJČ“ 2016 
234 chovatelů 

 1 BASTL         Josef     Klatovy         5   5  122  54  24  44.3% 

 2 HNOJSKÝ       VlastislavPříchovice      5   5   56  27  26  48.2% 

 3 VÍTOVEC       P+M       Velice          5   5   60  33  26  55.0% 

 4 DUŠEK         Stanislav Příchovice      5   5   42  20  20  47.6% 

 5 THURNVALD     Václav    Klatovy         5   5   80  28  20  35.0% 

 6 KREJZEK       Rostislav Cheznovice      5   5   58  21  21  36.2% 

 7 BOHÁČ         Václav    Horažďovice     5   5   53  20  19  37.7% 

 8 BUKOVSKÝ      Aleš      Plzeň           5   5   41  18  18  43.9% 

 9 KROUPA        Jiří      Jindř. Hradec   5   5   82  32  21  39.0% 

10 ZELENKA       Miloň     Kamenný Újezd   5   5   50  20  18  40.0% 

 
Maratón ,,MJČ“ 2017 
239 chovatelů 

 1 BASTL         Josef     Klatovy         5   5  129  68  31  52.7% 

 2 FÜRST         Václav    Cheznovice      5   5   40  22  22  55.0% 

 3 THURNVALD     Václav    Klatovy         5   5   74  33  24  44.6% 

 4 VÍTOVEC Pavel + Marcela Protivín        5   5   63  25  20  39.7% 

 5 KROUPA        Jiří      Jindř. Hradec   5   5   93  28  19  30.1% 

 6 POLÁČEK       Václav    Vodňany         5   5   48  20  20  41.7% 

 7 PÍTRA         Václav IngProtivín        5   5   48  17  16  35.4% 

 8 BRANDTLÍK     Václav    Trnová          5   5   50  16  16  32.0% 

 9 ZELENKA       Miloň     Kamenný Újezd   5   5   52  17  16  32.7% 

10 SINDELAR      Josef     Repec           5   5   49  18  17  36.7% 

 
Milí čtenáři informačního zpravodaje, je velice těžké, hledat nové náměty na reportáže, 

hledat nové, mladé a úspěšné chovatele, o kterých ještě nebyla napsána žádná reportáž. A nejen 
proto jsem se rozhodl bez váhání, navštívit několikanásobného Mistra kooperačního uskupení 
dlouhých tratí ,,Maratón Jižních Čech“ Josefa Bastla ze západočeského městečka Klatovy. Pan 
Bastl je dlouhodobě úspěšný chovatel, vítěz Národního závodu ,,Ostende“ se svojí holubicí 
,,Půlnoční hvězda“, ale hlavně dva roky po sobě obhájil titul Mistra maratónu dlouhých tratí, což 
jistě není náhodou. 

Ahoj Pepo, ve zkratce jsem čtenářům osvětlil tvé nemalé úspěchy převážně na dlouhých 
tratích v rámci kooperace čtyř spolků, to už nebude náhoda, nebo??? 

Jojo, vypadá to, že to asi už nebude úplně náhoda,  nějak to vychází. V roce 2014 jsem 
byl 1. v kooperaci OS Domažlice, Český západ, Karlovy Vary, Praha, Polabí. Pak se změnilo 
složení kooperace a já skončil 2. v kooperaci OS Český západ, Prácheň, České Budějovice, Tábor 
za výbornými chovateli manželi Vítovcovími a teď dva roky po sobě ve stejné kooperaci se to za 
mnou všelijak přehazovalo, jen to 1. zůstalo stejné .  Ale víš co, říkal jsem ti, že si nejsem úplně 
jist, jestli je dobré se mnou psát reportáž. Jsem rád, že nám kooperace funguje, že se dokonce od 
letošního roku docela významně rozroste, tak ať někoho raději moc nedráždíme . Já o popularitu 
až tak moc nestojím. Nicméně Tebe si moc vážím, jsi můj kamarád a samozřejmě Tě neodmítnu. 
Takže jestli chceš, pojďme na to. 

Všichni Tě znají, jako tzv. ,,filiálku“ holubů  Schellens, linie fenoména ,,298“ Chytil P+L, 
stále  jsou zde v převaze tito holubi a nebo jdeš s dobou a holubi na Tvém holubníku se mění??? 

Tak stále se něco mění, ale základ více méně zůstává a to potomci mých základních 
holubů a to “Chytilky 992“ a “Atoma 4852“ oba jsou z legendárního 298. Druhá linie je tvořená 
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hlavně základním Gaby párem (jedná se o původní starou krev Gaby, kterou donesl Jan Gomolák 
od Herberta Eisena) a jeho potomky a nově je doplňuji o krev Gaby “Kleine 96“ Zdeňka Jochmana. 
“Kleine 96“ je super chovný holub od Dena a je otcem mimo jiné “2504“ 1. sport E ČR atd. Tohle je 
tak 50-60% chovu. Zbytek tvoří nové nákupy, zkoušky a nové posily od kamarádů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Půlnoční hvězda“ 1. cena NZ Oostende 2014 proti 2.605 hol.  

Mám tu holuby Gerinkcx, Heremans, Koopman, Veenstra, čisté Jansseny atd. Každý rok 
dovezu cca 5 ks ze zahraničí a neúspěšné zlikviduji. Předloni jsem od Standy Jáchyma st. donesl 
jeho zlatý pár 787x740 oba vítězové plus bratra 740 a dvě dcery hvězdného dědečka bývalého 
super závodníka a skvělého chovného “61“ do krve. Říkám jim modrá linka. Z těch chci udělat linii. 
K panu Jáchymovi chodím už 30 let, jsme spolu ve spolku a znám dobře jeho holuby. Těm věřím 
moc. Jsou překalení našimi podmínkami. Ostatně vychází také z krve Koopman, Veenstra, 
Herbots-Crack National. Nejvíc asi spolupracuji se Zdeňkem Jochmanem, ale těch kamarádů je 
plno a všichni máme materiálu tak na 100 let, každý rok si v zimě říkám se Zdeňkem Masojídkem, 
že od něj vezmu pár holoubat do tréninku, ale pak se to rozjede a jsem rád, že pojmu ty svoje. 
Možnosti jsou dnes obrovské. O tom s jakým materiálem dnes pracuji, se mi v minulosti ani 
nezdálo. Akorát, že už je to takové jiné, už není ten “drive“. Jsem sice 43 let mlád, ale holubářsky 
jsem už asi důchodce. Mám pocit, že stárnu s tou generací, která teď pomalu končí. Nedávno 
jsi v reportáži psal o Alešovi Truhlářovi, že je to taková dravá barakuda. To já jsem spíš ten 
třeboňský kapr, jak jsi psal nebo už takový mechem zarostlý sumec. Těch oblastí zájmu, kde se 
v životě realizuji je víc a už to zdaleka není, že by byli jen holubi a holubi. Miluji svoji práci, pak 
rodina a den má 24 hodin a energii máš taky omezenou. No, a když se mi pak donáší ty pletichy, 
demagogie a nějaké nejapné kecy některých omezenců, tak zvažuji, jestli to má vůbec význam, ale 
bez holubů bych být nemohl a samozřejmě mám mezi holubáři plno kamarádů. Ale určitě už 
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nemám potřebu někomu něco dokazovat a byznys z holubů také dělat neplánuji. Vždyť ty to 
myslím dobře znáš, ale to jsme odbočili. 

Podle čeho vybíráš holuby do chovu? Jsi fanda anonymního nakupování přes internet, na 
různých aukcích a  podobně, nebo máš rád si holuba osahat, posoudit v ruce??? 

To není úplně jednoduché. Pro mě je při výběru do chovu důležitých mnoho věcí. Určitě je 
důležitý rodokmen, souhlasím s názorem, že rodokmen je věda hloupých (už si nepamatuji, který 
velikán tohle řekl) ale má to své hranice a v momentě, kdy chci v chovu pracovat trochu 
systematicky, tak určitě důležitý je. Krev není voda. Musíte samozřejmě i v rodokmenu umět číst. 
Velký problém dnešní doby je, že “moderní“ holubníky chrlí holoubata ze slavných holubů bez 
selekce, ale není bratr jako bratr. Při dnešních cenách a online možnostech se ale chce prodat 
vše, no a to je problém. Pak šance na úspěch jdou rychle dolů a vy můžete mít jen ten rodokmen. 
Co se týká těla, tak se musí blížit mému ideálu. Záda, křídlo, kostra, sval, vitalita, inteligence, vše 
to musí hrát. Ono se to těžko popisuje, vezmi do ruky tak 300 olympioniků, ES a vítězů, a jestli pro 
to máš trochu cit, tak jsi doma. Mluvím o holubech, kteří mohou jít do chovu. Myslím, že jsem dost 
vyhraněný a přísný a potřebuji „sahat“. Potřebuji cítit něco, co na fotce není, zvlášť na těch 
dnešních šablonách, sice krásných, ale strašně zavádějících. A ani slavné zahraniční aukční 
portály nejsou zárukou, i oni vám prodají krásnou fotku s rodokmenem a certifikátem a k ní holuba 
na zabití. 

No a pak to všechno promysli, dej dohromady, odchovej a dej do závodního koše a zjistíš, 
že stejně nejsi chytrý a prakticky nikdo tomu stejně moc nerozumí. Jen si mohu trochu myslet a jít 
tomu možná naproti. U nás vždy bude hlavní rozhodčí koš a ten má kolikrát názor odlišný. Co 
nikdy nebudu chovat, jsou holubi, o které budu mít strach. Jestli máte strach o svoje holuby, aby se 
neztratili, tak je rovně zabijte a máte klid. Nepamatuji se, že bych někdy litoval, že se nějaký holub 
nevrátil, ale je pravda, že jich ztratím jen velmi málo. Považuji se za chovatele, baví mě chovat. 
Baví mě chovat krevně, křížit, ale to vyžaduje větší stav. V chovu držím 40 párů a nějaké rezervy. 
To je tak akorát, abych se chovatelsky vyžil.  

Vyhrál jsi v kooperaci na tratích kategorie C a E a nešlo tě přehlédnout na prvním i druhém 
Knokke. V roce 2014 jsi dokonce ZZ Oostende vyhrál s holubičkou, která dolétla 24 minut po 
půlnoci. Minimálně v našich končinách trochu vybočuješ z řady s přístupem k delším závodům. Co 
si myslíš o holubech na DT? Dají se koupit? 

Určitě, akorát musíš počítat, že i tam je odpad a to možná daleko větší. Na krátkých tratích 
se špatní holubi vrátí pozdě, ale většinou se vrátí a chovatelé mají radost, že mají doma všechno. 
Na DT už je nikdy nemusíš vidět. No a na co se chovatelé rádi ptají: „tak co, máš doma všechno, 
chybí ti něco?“ Špatná otázka. Holubů co mají výdrž a maratónský sval moc není. Myslím, že 
většina chovatelů, co se o tyto holuby nezajímá, vůbec nemůže chápat rozdíl. Pak také neví, co se 
děje, nerozumí tomu, ale hodnotí místo toho, aby se zajímali, byli otevření nebo alespoň nedělali 
nic, tak se intenzivně snaží škodit. No a pak je to v oblastech tak, jak to je. Mě nikdy nezajímali 
speciálně jen holuby na DT. Mě zajímá vše, co je kolem poštovních holubů, já mám velkou 
kapacitu a zajímám se o sprintery a štrekaře zrovna tak, jako o maratónce, standard nebo OLR - 
testovačky. Vždy jsem tíhnul spíš k rychlým než maratonským holubům, v mé pracovně mám 
obrázek bratrů Janssenů a ne Jana Aardena .  

Doba se změnila a s odchodem starých matadorů, kteří se nebáli a i v Čechách se létali 
tisícovky, tratě jako Le Mans, Le Havre, bohužel zmizela i odvaha tyto pravé maratony absolvovat. 
A těch pár posledních mohykánů nic nezmůže a postupně na tuhle degeneraci rezignuje. Vždy, 
když přede mnou někdo nazve pěti nebo šesti stovku dlouhou tratí, tak se ho snažím jemně 
upozornit na vhodnější označení jako trať kategorie C. Většina dlouhých tratí, jak je dnes známe, 
jsou ve skutečnosti delší střední tratě. Zvláště ze západního směru to člověk nemůže brát moc na 
kilometry, ale spíše podle doby na křídlech. Ani 900 km někdy nemusí být úplně dlouhá trať. 
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11-031-652 Čistá Gaby. Je sestrou he 11-031-651, která s “Escobarem“ tvoří základní GABY pár. 
Je matkou jednoho z mých nejlepších ročáků „1111“ 5. Ol. G v OS a také matkou 15-031-702 1. 

Ol. G v OS Č. Budějovice u Jirky Kroupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-031-1589 “Lady Schellens“ z páření “Chytilka 992“ x “Atom 4852“ tedy polobratr polosestra. Je 
matkou 15-031-784, která byla nelétající klasická vdova, v druhé polovině sezony jsem ji pustil na 
prolet 2x nasadil na 350 bez přípravy a týden na to zaletěla 12./2306 ZZ Knokke. “1589“ je též 
matkou 15-031-892 u Vaška Špilara, která mu vylétala jako ročka 1.OL.kat.G a 2.ESO Holubic a 
ve dvou letech 2.OL.kat. A a 3.OL.kat.B v OS. 
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V dnešní době jsou maratonci u mě okrajoví. Na DT mám svou krev, kdyby jich náhodou 
bylo třeba a jinou momentálně nehledám, ale jsou tak trochu v depozitu. Jeden z pilířů je “Pan 
Pětka“. Jeho děda byl Müller z Kruisbeka a bába Thellenka od Dubského a druhá strana byla 
Hlačík-Janalík-Kolařík. To už je teď dědeček. Ten byl rychlý a nezničitelný. Jednou se vrátil úplně 
rozsekaný, prsní kost na dvě půlky a mezi díra na dva prsty. Dal se do kupy a ještě závodil. Byl 
tenkrát asi 6. céčkový holub Čech. On byl jak Aarden z katalogu od Buijka. Letos se jeden jeho syn 
vrátil v takovém stavu, že jsem vůbec nepochopil, jak se domů dostal, toho jsem nesešíval, ale 
vyšíval. Z Pětky mám asi to nejhrubší zrno na holubníku. Pak se mi ukázal “Wegen 524“ z originálů 
Jirky Dubského, ten neznal únavu, ve třech letech šel do chovu. Měl jsem více jeho bratrů, ale on 
byl nejlepší. Pak je tu samozřejmě “Půlnoční Hvězda“ od kamaráda Vlasty Váni. Vyhrát ZZ 
Oostende (762 km) s doletem 24 minut po půlnoci, to je luxus, na to se nezapomíná. Letos doletěl 
jeden její syn ze závodu ve 23 hodin, žádný měsíc, zataženo a totální tma. Normální netopýr. Mají 
to v krvi, jsou to “night flyers“. A ještě tu sedí její sestra a máma. Všechno bývalé závodnice. A 
dcera a syn “Olympionika“ Vlasty Váňi - nevím jestli byl v Čechách lepší holub na tisícovkách. To 
jsou všechno holubi, kteří mají neomezený vytrvalecký fond. Myslím, že holuby na DT koupit 
můžeš, ale pak je musíš přetavit a udělat si svoje. Vytrvalost, ale v krvi být musí. 

Jak jsme si už řekli, čtyři roky prakticky nezakolísat a být stále vpředu asi není náhoda. Je 
nějaké tajemství Tvé přípravy? Krmení? Motivace? Trénink? 

Jo měl jsem štěstí a nějak to vždycky dopadlo. Myslím, že ale naše (protože ty to děláš 
stejně) výhoda je, že tam holuby skutečně pošleme. Víš, poloha našeho MS v OS nebyla moc 
dobrá a když začne být JZ proudění a to je poslední léta u nás tak ze 70 %, tak jsme byli bez 
šance. Nad 500 km už to tolik nevadí, tak jsem si vždycky před sezonou řekl, že vyhraji v rámci OS 
tu kooperaci na C tratích, to je v podstatě to nejtěžší a vychází to. Jsem v klidu a předloni jsem 
dokonce nechtěl ani holuby z kratších závodů konstatovat, ale pak kvůli spolku jsem to píchal. 
Není to, že bych se na to chtěl nějak specializovat, zkrátka okolnosti se tak sehrály. Tajemství 
žádná nejsou, nepřehánět to s léčením, umět holuby na závod natankovat a hlavně je tam nasadit. 
Když neumíš holuby na delší trať pořádně nakrmit, tak to asi dopadne špatně. Mám rád, když 
žerou do poslední chvíle. Nesmíš začít moc brzo. U delších tratí platí víc než jinde, že dobrý holub 
na dlouhou trať snese i špatného chovatele. No a tady máš možná odpověď . 

Jakým systémem závodíš? 

Závodím se 41 vdovci klasickým vdovstvím a 25 totálním. To znamená 66 vdovců a 25 
holubic. Mokré, suché, každé má své, ale v globálu na tom až tak moc nezáleží. V ideálním 
případě trénují 2x denně, ale to mi často nevyjde. Dost často se stane, že tu u mě leží mlha dlouho 
dopoledne. Zdeněk Jochman už jde z holubníku a tady je vidět na 20 metrů. Já si nemůžu říct, že 
každý den v 6.00, to tady prostě nejde. A někdy jsem třeba 2 dny pryč, tak to nelétají vůbec. 
Nechci, aby k vdovcům někdo chodil, tak nasypu ječmen a musí to zvládnout. Když to ale vše 
funguje, tak létají většinou něco přes hodinu. Pokud možno sami, bez nucení. Když jsou holubi 
zdraví, tak je to o krmení. Když chceš, aby létali, tak musí žrát, ale ne tloustnout. Někdy trochu 
nasypu před proletem, kdo má cit, tak si to vychytá a kdo ho nemá, tak to stejně neuvidí. Doplňky 
používám, ale že bych měl nějaký, bez kterého bych se neobešel, to nemám. Těch produktů je 
kvanta. Já se už asi 15 let docela dost pohybuji ve výživě, sice té lidské, ale zvíře jako zvíře, i když 
rozdíly samozřejmě jsou. Jsou věci důležité a pak je byznys. A toho je v holubařině dost. Ale to 
neznamená, že bych nic nedával. Občas zajedu na kávu k Lence Bezecné a tam si něco vyberu, 
mám to kousek. Minerály mi vozí veterinář, ty dávám do vody. Gryty mám od několika výrobců.  
Nejdřív je výživa a pak až léčení. Spoustu zdravotních problémů mají chovatelé spíš 
z nedostatečné výživy a špatné zoohygieny (ustájení, systém, …) a ne že by byli holubi nemocní, 
to je jak s lidmi. Co se týká směsí, tak v loni jsem bral směsi Pavlík a zůstanu u nich, má to 
vychytané a dle mého názoru hodně dobré. 
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Letos jsi na NZ Knokke na sebe upozornil mimo jiné ročákama. Není úplně normální, že 
chovatelé konstatují roční holuby ze 740 km. Jaký máš názor na létání s ročními, dvouletými 
holuby??? 

Já jsem se toho nebál nikdy, je to možná 20 let, co mi přišli za sedmistovky 4 ročáci spolu. 
To byl zážitek. Myslím, že to tenkrát byli holubi z krve “Kolaříka 2159“ pana Hlačíka. Staří padali na 
břicha a tihle ročáci sedli a vrčeli, jak říkám krev nelže. Václav Černý starý matador mi říkal: ty jsi 
blázen, vždyť jsou to dětičky. Měl pravdu, to já také vím. Ročák je dítě a ve dvou letech je to jiný 
holub a myslím si, že není žádná krev, která by nebyla ve dvou letech lepší, kdyby se do té doby 
neutahali, ale občas je nasazuji. Radši tam dám ročáka, co na to má, než holuba, co je jen starý. 
Někteří roční letí a někteří tolik nemusí. Určitě neženu všechny a netvrdím, že každý ročák musí 
na 500, to je v našich podmínkách blbost. Dvouletý už je starý, tam už nedělám žádný rozdíl. “442“ 
(syn Chytilky 992), což je otec “16-031-1135“ která loni jako ročka letěla 30. cenu z 2306 ks ZZ 
Knokke 738 km a 17. cenu ze 4408 ks NZ Knokke plus další tratě, byl jako ročák úplně marnej. 
Létal jsem ho celou sezonu, ale jestli píchl 3x… Ale já jsem věděl, že se začne trefovat a ve dvou 
letech byl 1. SuperEso, 2. Eso, atd. Nedá se to brát nějak paušálně, každý závod je jiný, to jestli 
dám ročáky třeba na 700, se rozhodnu den, dva předem. Co si dovolíš jeden rok, by druhý mohlo 
být špatné. Při létání ze západu je těžší selekce, nemůžeš to vzít slepě matematicky. Za ten rok je 
u nás tak maximálně 30% závodů, které můžeš brát vážně. Maximálně. A tak někdy musí dál. 

Co závody holoubat? V dnešní době je mnoho chovatelů, ale i celých oblastních spolků, 
které mají  rok co rok veliké ztráty, možná příčinou holouběcí nemoci??? 

To je téma samo pro sebe. První věc je oddělit závody holoubat a procvičení holoubat. To 
jsem se mnohokrát, bohužel marně snažil vysvětlit v OS Český Západ. Závody holoubat jsou jedna 
disciplína a v mé bývalé OS, to pletli a někteří stále tvrdili, že stačí létat 200 km, že holoubě to 
nepotřebuje. To je samozřejmě pravda, dobrému holouběti skutečně stačí párkrát 100-150 km a 
máte ho do dalšího roku připravené a některé nemusí vůbec nikam a také jako ročáci poletí. Ale 
když se něco jmenuje závody, tak to mají být závody a to vůbec neznamená, že to musí letět 
všechna holoubata, nebo všichni chovatelé. Takže když jsme před časem dopustili, že se 
zdecimoval závodní plán holoubat na pár nácviků, přestal jsem to konstatovat. Dobře letět 
s holoubaty je o drilu a trénincích, možná i zatemňování. A tolik makat kvůli finále z 200 km mi 
nedávalo smysl. Když to teda tak oblast rozhodla, tak kvůli pravděpodobnosti větší selekce jsem 
holoubata přestal vyvážet, aby to měla těžší a rovně je nasazoval do koše. 5 km, 30km soukromě 
a pak oblast a ať se snaží. Takže jsem přestal s holoubaty závodit, jen je nasazuji. Teď by se to, 
ale mohlo změnit. Uvidíme. Když tomu máš říkat závody a máš se snažit, tak to má končit 
čtyřstovkou. A vůbec nemyslím, že by to holoubata potřebovala. Myslím, že poštovní holub by se 
klidně obešel bez našich závodů, kdybychom to brali tak. Ale když tomu chceme říkat závody? A 
jsme zase na začátku - závodění a procvičení holoubat je rozdíl.  

Druhá věc je holouběcí nemoc, ta v různých oblastech závody holoubat dost poznamenala. 
Je stále dost chovatelů, kteří to nepoznají nebo podcení a zdecimují si celý ročník. Základ je nemít 
přecpaná oddělení a holoubata pouštět! Pustit je jednou za týden a pak je nepoztrácet, no nevím, 
možná to někde funguje, ale já to zkoušet nebudu. Když začnete holoubata zatěžovat, tak držet 
trichomonádu na uzdě. Já holoubata zaočkuji živou vakcinou - používám Ornipest a pak 2x 
přepíchnout pharmavacem hned po odstavu. Nic víc neočkuji. Pak těsně než jdou do koše na první 
nácviky, dostanou něco na tricho a buď není žádná holouběcí nemoc nebo jen lehký pokles formy. 
Když vidím, že to není 100%, přejdu na velice lehké krmení, použiji nějakou kombinaci třeba 4in1, 
dostanou elektrolyt, vitamíny, minerály a počkám, než se to překlopí. Cca týden zůstanou zavření 
a je vše OK. Holouběcí nemoc není vůbec žádný problém a nikdy jsem kvůli tomu žádná holoubata 
neztratil. Nevěřím tomu, že někdo dá zdravá 100% holoubata do koše a oni se mu nevrátí, prostě 
to neviděl nebo podcenil. Tečka. 

Děkuji za velice zajímavou odpověď, která bude jistě přínosem pro mnoho chovatelů, jak 
Ty vidíš budoucnost holubářského sportu v Čechách??? 

Nějak se holubařit bude. Problém bude, jak dosáhnout alespoň nějaké objektivity v tak moc 
neobjektivním sportu jakým závody s PH jsou. Méně chovatelů na větším území a vítr do zad je 
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problém, na který se vždy v zimě zapomene a pak se po sezoně hroutí oblasti. Můj názor je, že 
byla chyba, že se Česká část kdy otočila na západ. To nepřineslo nic dobrého. Většina závodů je 
nafoukaná a přefoukaná a proložená občas nějakým závodem, kde chovatelé vykrvácí. Jsou to 
závody, které pramálo vypovídají o kvalitě. Myslím, že touha létat nafoukané závody po větru, tak 
abych nejlépe nic neztratil, to znamená tak do 300 a i to už je dost, je české specifikum. Koho 
venku zajímají holubi, co létají na rychlostech 1700 m/min z 250 km, na to ani žádní neexistují. 
Dříve nebo později se budou muset závody otočit na východ v celých Čechách. To si myslím. 
Nejde o vzdálenost, ale jak jsou holubi dlouho na křídlech, a to je rozdíl. Z východu je 300 jak 500 
ze západu. Takže ještě nějaký čas budeme honit kilometry a koeficienty a chtít mít vůči někomu 
výhody a pak budeme muset dostat rozum. Ale možná to bude ještě chvíli trvat, než někteří 
odejdou a některým to dojde. Neznám jediný argument, který by mluvil proti a řeknu ti 10 pro. Vím, 
že se to tak nedá úplně říct, ale z východu chovatelé přibývali a byli spokojení a ze západu ubývají 
a jsou nasraní. Bude se muset otočit většina najednou, po částech to bude dělat vždy problémy. 
Ale jak na to, to nevím. Dříve jsem si myslel, že se bude létat více delších závodů, abychom 
dosáhli nějaké objektivity a posunu, ale to vidím, že nepůjde. Na to není síla. Létat ale závody 100-
400 po větru je nesmysl, to nemůže nikoho bavit, jedině toho, komu to tam zrovna foukne, ale ten 
pak nebude mít ani dobré holuby a ani s kým létat. No a zamíchej do toho Olympijské podmínky a 
dodržení národního a českého mistrovství a je to neřešitelné. Ale je otázka, jak to vidím za 5 let a 
jak to vidím za 10 let. To se bude měnit. Jestli nenajdeme klíč jak přivést nové členy (a nemusí být 
zrovna mladí, čtyřicátník nebo padesátník je také super) tak se to bude měnit a všechno. Bude 
muset.  

Pepo, nepatříš zrovna mezi chovatele, kteří plní svými holuby internetové aukce, ale i 
přesto vím, že se tvým holubům daří i u jiných chovatelů. To určitě potěší, že? 

A možná víc než doma. Skoro každý týden v sezóně někdo volá, že mu holub ode mne 
nebo z mých došel první nebo mezi prvními. Někdy se tomu docela divím, jak to jde lehce . A to 
jich moc ven nepouštím, jsem v tom docela sobec a nerad holuby dávám pryč. Letos mě nejvíc 
potěšila 1. cena v OS Uherské Hradiště ze závodu Koblenz 730 km u teamu Chmelař-Jurásek 
s originálem ode mne. Vloni jsem na portálu PIPA.be zjistil, že z výběru asi 10 ks Best of Czech 
rep. byli dva z mé krve. To potěší   

….A když jsme u těch názorů, tak jaký máš názor na společný národní závod z Knokke? 
Společný myslím ze vším všudy, společný start, výsledky, ocenění??? 

Já bych ani nevěřil tomu, že by se to někdy mohlo domluvit. Ale stalo se a je třeba k tomu 
přistupovat s rozumem. Když jsem zjistil, že to chovatelé iniciují, tak jsem se tomu samozřejmě 
nebránil, ale ani jsem nevěřil, že by do toho Morava šla. A jak chovatelé na nejkratších, tak 
pravděpodobně i chovatelé na nejdelších vzdálenostech to nemají lehké. Měl by to být pro nás 
všechny takový holubářský svátek, kdy nejde o to, aby se jeden vytahoval na druhého. Špatný je 
přístup: hlavně neprohrát, a když nemám jistotu, že nevyhraju tak raději nic a nedej bože, aby na 
tom někdo vydělal, to je pro některé snad ta nejhorší představa. Pro Moravu může být zajímavé 
v online výsledcích sledovat, kde už asi jejich holubi jsou a jak ukazuje historie a mnohonásobné 
příklady ze zahraničí vyhrává většinou větší vzdálenost. Ale jak říkám v tomto konkrétním případě 
bychom to měli brát v klidu. Ročník 2017 byl myslím nad očekávání, byli jsme na telefonu s 
klukama z Moravy a samozřejmě jsme to prožívali, ale nezávodili jsme spolu v pravém slova 
smyslu. To až pak někteří jiní začali závodit po závodě a udělali z toho frašku s těmi výsledky. Bez 
společných výsledků postrádá jakýkoli smysl holuby pouštět dohromady, vloni se tomu dalo na 
prdel. Ale to už holt jsou “holubáři“. Myslel jsem si, že to zase padne, ale vypadá to, že to pojede 
dál a asi je to dobře. Ale jak říkám, chce to klid. Někteří jsou už z těch koeficientů vyděšení až 
příliš. A ten celkový vítěz? Kdo by si vsadil, že bude na 660 km? To je nepravděpodobné. Přej, 
bude ti přáno, dej, bude ti dáno. Je to holubářský svátek. 

…A jsme na konci, Pepo, děkuji Ti především za Tvůj čas, kterého nemáš určitě nazbyt, za 
Tvé vyčerpávající odpovědi, názory a inspiraci pro mnohé z nás, děkuji mnohokrát, máš ještě něco 
na srdci? Co by jsi chtěl říct našim čtenářům??? 
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No Jirko myslím, že jsme toho napovídali dost. Možná, že jsme i někoho popíchli a někdo 
se mohl něco dozvědět. A kdyby ne, tak věřím, že holubáři dokážou najít něco tam, kde ani nic 
není  Tak jestli dovolíš, tak bych ještě chtěl touto cestou pozdravit především všechny chlapy od 
nás z MS Klatovy, jsem rád, že jsme tam dobrá parta a doufám, že všichni ve zdraví ještě dlouho 
vydržíme. A pak chci pozdravit naši partu soutěžáků (soutěž 8 holubníků), která funguje už 5 
rokem a je pro nás zúčastněné určitě skvělým zpestřením a obohacením. Jmenovitě jde o Martina 
Juráska a Míru Chmelaře, Zdeňka Jochmana, Milana Mazucha, Honzu Filipiho, Jakuba Poništiaka 
ze Slovenska, Aleše Groha a samozřejmě Tebe. No a všem chovatelům poštovních holubů přeji 
pevné zdraví, ať se o sebe starají minimálně tak dobře, jako o své holuby, protože zdraví není 
samozřejmost a nám všem přeji nové nadšence pro náš sport, každý jeden nový nadšený chovatel 
dokáže změnit chod a náladu celého místního spolku. Tak ať je spíš naším chováním přitahujeme 
a ne odpuzujeme, jako nějaká společnost podivínů, jak by se někdy v diskuzích na internetu mohlo 
zdát. No a Tobě Jirko, přeji dalšího Mistra, už ani nevím kolikátého a nějakého toho Olympionika. 
LETU ZDAR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zleva Zdenek Masojídek, Martin Jurásek, Zdeněk Jochman, Josef Bastl, Václav Špilar, Marek 
Skrbek, Jakub Poništiak při oslavě Generálního Mistra ČR Zdeňka Jochmana. 

 

 

 

Jiří Kroupa 
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Václav Antropius, mistr OS CHPH Chomutov - 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V obci Lenešice u Loun, na jihozápadním okraji českého středohoří, nedaleko vrchu Raná,  
žije a věnuje se chovu poštovních  holubů pan Václav Antropius. Otec známého úspěšného 
chovatele Marka Antropiuse a vnuka Filipa. V současné době závodí v Oblastním spolku 
Chomutov, MS. Most. Holubník je umístněný, na spíše delších vzdálenostech, v rámci OS. 

Vrch Raná (457) dominanta této části krajiny, viditelný za jasného počasí z velké 
vzdálenosti, nabízí otázku zda napomáhá holubům k orientaci v závěrečné fázi závodů. Některé 
studie uvádějí, že si holubi pamatují různé výrazné body v krajině. I když hlavním důvodem 
k návratu, je láska k rodnému holubníku. 

Motto:  Budeš-li na holubníku denně hodinu, můžeš být mistr spolku, 
                 Budeš-li na holubníku  denně půl dne, můžeš být mistr oblasti, 
                 Budeš-li na holubníku celý den, můžeš být mistr republiky,  
                 Budeš-li na holubníku i spát, můžeš být mistr světa. 
 

Stanout na první příčce, mistrovství OS se nestává tak často. Dělal jsi letos něco lépe, či 
jinak než v minulých sezonách, projevilo se třeba vhodné párování z minulosti, na letošním 
úspěchu? Jedině každodenní poctivá péče o holuby vede k úspěchu, letos jsem byl poctivý 
v systému, který jsem si stanovil. I když se na párování zaměřuji každý rok, dá se říci, že letos 
dvouletí a tříletí holubi, se na úspěchu podíleli největší měrou. 
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Kdy a kde jsi začal s chovem holubů? 
Starší chovatelé dosti často začínali v dětském věku s okrasnými holuby. I já jsem podlehl 

kouzlu holubích křídel v 10 letech, a choval obyčejné holuby. S chovem poštovních holubů jsem 
začal v roce 1972 po vojně. Létal jsem ale jen okrajově, asi pět let s holuby od místních chovatelů, 
kterých v té době bylo v Lenešicích asi patnáct. Dnes jsme zůstali bohužel čtyři, tři Antropiusové, a 
jeden chovatel s obrozeneckým jménem Svatopluk Čech. 

S jakými holuby jsi začínal? 
Znovu jsem přinesl holuby na popud syna v roce 1988, a to zase od místních chovatelů, p. 

Popelky, J. Nesnídala, a A. Hrdličky z Ústí, se kterým jsem navštívil pana Uhlíka, od kterého jsme 
v roce 1990 dovezli několik holubů. Původ holubů u pana Popelky byl převážně od známých 
chovatelů p. Kolaříka a p. Málka z Golčova Jeníkova. Původ holubů p. Nesnídala byl linie Stočes a 
Hokr. 

Jaký typ holubů máš v současnosti na holubníku, máš svou linii holubů? 
V současné době jsou na holubníku většinou holubi Desmet - Mathijs × Janssen × 

Meulamans od Zdeňka Pavlíka. Do nich zapáříme nějakou posilu, abychom šli s dobou a neusnuli 
na vavřínech. Tito holubi jsou schopni letět za každého počasí na vzdálenosti do 700 km. Určitě je 
lepší jít svou nastolenou cestou a držet se osvědčených holubů, než bezhlavě kupovat nové. 
Dáváme do chovu jak vkrevněné jedince, tak i naše osvědčené závodníky.  

Příprava holubů na závody, trénuješ holuby před nebo i během závodů? Kolikrát a na 
jakou vzdálenost vyvezeš holuby na tréninky. 

 S tréninky před závodní sezonou nespěchám. Vyvážíme je soukromě asi pětkrát, na 
vzdálenost ca 40 km. a pak s OS všechny nácviky. Během sezony holuby trénujeme nepravidelně, 
dle časových možností. 

Jakým způsobem závodíš?  
Do roku 2008 jsem létal přirozenou metodou, ale výsledky byly kolísavé. Až synovy 

úspěchy mne donutily změnit styl závodění, a přešel jsem na totální vdovství. Holuby páruji na dvě 
etapy, 10. 3. roční a 17. 3. zbytek a nechám odchovat holoubata, která si měníme vzájemně se 
synem. S holubicemi létám převážně od dvou let. Podle toho se odvíjí také páření, kdy starší 
samce pářím na roční holubice, a s takovými samci letím vlastně klasické vdovství. 

Nároky na holuby  
Holoubata musí až na pár výjimek odletět celý závodní plán holoubat. To znamená, kromě 

několika soukromých nácviků, 2 nácviky OS, a zpravidla 3 závody, čtvrtý se většinou neodletí. 
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Opatrnost nasadit holoubata na závod převládá u většiny chovatelů. Na roční jsem opatrnější a 
nasazuji je dle aktuálního počasí do 350 km. Dvouletí letí do 550 km. 

Režim krmení při závodech, vitamíny a minerály, prevence. Důležitý je pitný režim, co 
Tvoji holubi pijí? 

Krmím stejně vdovy i vdovce, ze začátku týdne lehkou směsí a postupně přidávám 
vdovskou směs. Razím přírodní cestu. Holubům dávám různé čaje, bylinky. V sezoně používám 
grit, minerály a krmné směsi od Zdeňka Pavlíka. V sezoně dělám prevenci proti trichomonádě a 
dýchacím cestám, asi jako každý chovatel.(?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H „113“ 1.c. Oostende 2017, 1.c. Troyes 2016, otec „566“ 1.cena Oostende 2014 ZZ, 5ti OS. 

Zdravotní stav holubů, bez dobrého zdravotního stavu to nejde. Při stálých výsledcích je 
vidět že tuto otázku máš zvládnutou, můžeš chovatelům říci, jakou zdravotní prevenci, léčbu či 
očkování provádíš?  

Začínám v lednu odčervením, v polovině února očkuji pharmavacem a začátkem března 
trichomoniázu. Po odstavení holoubat podám trojkombinaci (Sutricol, Metrozol, Amoxycilin). Raději 
než léky však používám směs zeleniny, kterou v různých obměnách chovatelé používají.  

Návod: česnek, cibuli, citron, mrkev, celer, červenou řepu, kyselé zelí, můžeme použít 
i jinou zeleninu dle možností. Vše rozmixujeme dáme do mísy, a zalijeme lihem nebo pálenkou 
promícháme a vložíme do misek, uložíme do lednice. Vydrží v uzavíratelné misce několik měsíců. 
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Před použitím naředíme med s vlažnou vodou a smícháme s tímto mixem zeleniny, vmícháme 
polévkovou lžíci jednou týdně do krmení. Možno posypat pivními kvasnicemi, po zaschnutí 
podáváme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 15-019-152, 8 × v % 2017, Otec „566“ mkstr, 1.cena Oostende-2014, 5ti OS. 2× 1.cena Olymp. 
„C v OS Chomutov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HE 13-051-149 mk, 6×v % 2017 3. Eso časopisu PH v OS 2017, Troyes a Oostende  2017 

 

 

 

 



- 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 15-019-14, Janssen × Meulemans, 2017 získal 11cen 

Kolik si necháváš vylétnout holoubat, a kolik jich „přežije“ do ročních? 
Objednávám 100 kroužků, u sebe odstavím 70 holoubat. Zbytek dám synovi a nějaká 

vyměním s kamarády. Počet holoubat kteří přežijí do ročáků? Záleží na ztrátách při závodech, na 
přemnožených dravcích a zdravotním stavu. Letos mi „zbylo“ 50 holoubat. 

Holouběcí nemoc, každý rok decimuje nemalou část chovů, narušuje závody holoubat. 
Částečná ochrana je nenasazovat holoubata na závody, ale holouběcí nemoc  propuká i tam kde 
holoubata nepřišla do koše. Prolétal jsi celý program holoubat, a ještě něco navíc. Můžeš  
chovatelům říci, jaká děláš opatření? 

Holouběcí nemoc přichází každoročně, velký důraz kladu na pozorování holoubat, a 
okamžitě při prvních příznacích začít s léčbou. Ihned nasadím 4v1 nebo trojkombinaci. Vynechat 
tréninky a dopřát holoubatům klid na uzdravení. 

Holoubata, u kterých nemoc propukla, sedí nakrčená a ztrácí váhu, utratím, protože je 
beznadějné je vyléčit, někdy nepomůže ani včasná léčba. I letos se vyskytla holouběcí nemoc, ale 
na závody již šla holoubata zdravá. V OS Chomutov jsem s nimi odletěl 3 závody, na čtvrtý již 
nikdo nechtěl nasadit. Proto jsme se synem a vnukem hostovali na 2 závody v OS Louny, kde 
holoubata zalétla skvělé závody bez jediné ztráty. Zda k tomu přispěl i recept ze zeleniny zůstane 
otázkou.    
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H 13-0265-986, 2017 získal 10 cen, 1. Cena Ol. Kat. „H“ Eso holub – 2017, orig. Adamík Zdeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 15-019-30 mk, 9× v % 2017 

 

Václave děkuji za odpovědi. 

 
 
 
Zpsal Petr Hora 
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Maarten Huijsmans 

Přišel, viděl,...a vítězí! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro mnoho chovatelů nastává čas, kdy po “zimním” spánku opět začínají ožívat, holubařit. 
Nepřísluší mi hodnotit, zda-li je to dobře, nebo špatně. Každý jsme jiní, máme jiné zvyky, různé 
cíle. Pokud mohu trochu zhodnotit sebe, mohu říci že od doby, kdy jsem začal na jaře 2017 stavět 
svůj nový holubník, jsem v jednom kole. Práce okolo domu, které byly odsunuty stavbou holubníku, 
ladění detailů na holubníku, příprava holubů na první sezónu, rodina, práce... Někdy mám pocit, že 
24 hodin denně nestačí. Pokud mi ale nějaký čas sem tam zbývá, brouzdám po různých 
holubářských stránkách a hledám. Pátrám po novinkách, po úspěšných holubech a jejich 
chovatelích. Velmi často navštěvuji web Ada Schaerlaeckense, který je mi názorově velmi blízký. A 
na jeho webu jsem narazil na jméno Maartena Huijsmanse. Kdo to je, že se o něm Ad tak 
pochvalně zmiňuje? Vždyť jsem to jméno nikdy neslyšel a to velmi často navštěvuji například i web 
pipa.be, kde se prezentují hvězdy našeho sportu. Tak kde je chyba? Reklama? No nic, trochu jsem 
pátral a to co jsem našel mi doslova vyrazilo dech. Nedalo mi to a rozhodl jsem se Maartena 
oslovit a poprosit jej o krátkou reportáž do našeho časopisu. Než tohoto mladého chovatele 
představím a vyzpovídám jej pro vás, prohlédněte si jeho dosažené výsledky. Protože to je to 
hlavní, co demonstruje kvalitu chovu. Nejsou to rodokmeny holubů, ani pozlacené fotky holubů z 
chovných voliér, kteří ve většině případů nikdy neletěli ani tréninkové lety... 

Maarten Huijsmans už odmala žije obklopen přírodou a zvířaty. Společně s jeho bratry byl 
veden k lásce a respektu k okolní fauně a flóře. Pokud žijete na rodinné farmě, tak to snad ani 
jinak nejde. Maarten byl ale v něčem trochu odlišný. On byl vždy první, kdo si všiml pokud nějaké 
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zvíře onemocnělo, nebo pokud mu něco chybělo. A s tímto darem matky přírody začal v roce 2005 
chovat holuby. 

Jeho prvním dobrým holubem byl holub NL 05-1495941 “Universal Man”, který létal vždy 
trochu rychleji, než jeho ostatní holubi. “Jak je možné, že jsou takové rozdíly v čase doletu holubů, 
když všichni pocházejí ze stejného holubníku a je o ně stejně pečováno?”  Maarten brzy pochopil, 
že hlavní roli hraje kvalita holuba. A pro jeho cíle potřeboval tu kvalitu získat! Proto v roce 2007 
přinesl holuby Verkerk, P v d Merwe a Bosua, na které si musel sám vydělat peníze. Ale tato 
investice se mu ihned vrátila v okamžitém zlepšení výsledků. Opravdovým základním kamenem je 
ale holubička NL 08-1633110 “Miss Universe”, dcera “Universal Man” x “Granddaughter Juf”. 
Tato nádherná chovná holubička, jejíž krví je chov protkán jako zlatou nití, vychovala holuby, kteří 
do dnešních dnů zatím získali 26x 1. cenu v konkurenci 88-12496 holubů! “Miss Universe” sama 
jako holoubě výborně závodila a Maarten ji, i díky svému instinktu, zařadil ihned do chovného 
oddělení, což se ukázalo jako velice správné rozhodnutí! Kromě skvělých výsledků jejích přímých 
potomků, se na závodech  prosazují i další generace holubů této krve. Jako příklad mohu uvést 
holoubka NL 15-1777271 “Olympic Roel”, který na olympiádě v Bruselu skončil 3. v kategorii “G”, 
když se mu podařilo zaletět 1. cenu z Creil proti 1160 holubům, 2/9118 Sezanne, 3/10995 Strepy, 
4/3652 Roye, 11/9089 Creil,...Opravdu modrá krev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015: 2. mistr Holandska středních tratí 
2016: 1. mistr Holandska středních tratí 
2017: 2. mistr Holandska středních tratí 
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Creil (NPO)  1-2-5-6-10-20-31-74 ...  z 24.470 holubů  (53/59) 
Creil (NPO)  1-7-8-22-28-77-97 ...   z 12.496 holubů  (31/37) 
Sezannne      1-2-3-4-6-10-19-23-24 ...  z 9.118 holubů  (22/28) 
Souppes        1-2-3-6-15-17-22-23-27 ... z 3.265 holubů  (38/59) 
Strepy Th.     1-2-3-14-15 ...   z 2.270 holubů  (11/26) 
Quievrain      1-21-22-28-29 ...   z 4.577 holubů  (22/38) 
Morlincourt 1-4-29-41-42-52 ...   z 9.426 holubů  (28/30) 
Sens (NPO)  2-3-4-16-18-34-36-83 ...  z 8.503 holubů  (30/53) 
Creil         2-3-5-6-11-18-19 ...   z 9.089 holubů  (17/26) 
Gien         1-2-3-5-6-8-13-14-23-24,...  z 934 holubů   (16/16) 
Peronne       1-2-3-4-7-8-9-13-15-16-17,. z 2.623 holubů  (53/59) 
Pithiviers     1-2-3-4-5-9-11-15-16-22,....  z 1.264 holubů  (23/24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maartene gratuluji ti ke skvělým výsledkům! Řekni mi prosím, jak ses k chovu 
dostal a kolik chováš holubů? 

Bydlím na farmě a mezi slepicema byli sem tam i holubi. Když se mi některého podařilo 
chytit, vzal jsem jej pryč a vypustil ho. A on se vrátil! To mne fascinovalo a tak začal můj příběh. V 
rodině nikdo holuby nechoval, ale dostalo se mi podpory rodičů a tak jsem mohl začít holubařit. 
Naši mi přispěli na stavbu holubníku a já jsem si sám musel vydělat na holuby. Vždy jsem chtěl 
vyhrávat a časem jsem si uvědomil, že pouze ti nejlepší holubi mi můžou pomoct s dosažením 
mých cílů. Tím se řídím dodnes. S tím jde ruku v ruce i počet chovaných holubů. V chovné voliéře 
mám 5 chovných párů holubů. Jsou to jen národní ESO holubi, nebo vítězové národních závodů, 
kteří mohou být zařazeni do voliéry! Takto vzrůstá i šance vychovat další super holuby. Na sezónu 
mám připraveno 12 vdovců a 12 vdov a odchovávám pro svou potřebu okolo 40 holoubat. 
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To jsou šokující počty holubů! Když jich chováš na dnešní poměry tak málo, 
předpokládám že závodíš totálním vdovstvím? 

Ano. Závodím totálním vdovstvím. Jak říkám, roli hraje kvalita, ne počty holubů. 

Popiš nám trošku svůj systém, jak reagují samci na to, že ne vždy musí najít 
svou holubici v budníku? 

Před sezónou nechávám každý pár vychovat holoubata, z nejlepších závodníků 
odchovávám až 6 holoubat. Po 10 dnech sezení na vejcích tyto vezmu a podsadím. Další vejce je 
již nechám vysedět a v momentě, kdy jsou holoubata velká a oni znovu snesou vejce, tak ta vejce 
opět vezmu a podsadím. Než jdou na první závod, vyvezu je tak 6x na 25 km. Pak už stačí jen 
trénink okolo holubníku 2x denně. Co se týče partnerů, je to tak, že první holubi si musí vystačit s 
tím, co už přiletělo, nebo zůstalo doma. Nebo si počkají. Není to problém. Oni mají tu motivaci 
vrátit se domů, ne jen za partnerem. Proto se snažím, aby se cítili dobře a chtěli se vracet co 
nejrychleji. Nepozoruji rozdíl mezi výkony holubů a holubic, obě pohlaví závodí stejně dobře. 
Jedním z dílků, aby se moji holubi cítili dobře je i hrachová sláma na podlaze. Holubi to milují a já ji 
používám v 5 cm vrstvě po celý rok. Opravdu není důležité, jak holubník vypadá, důležité je, že se 
tam holubi musí cítit dobře! Když holubi dolétnou ze závodu, nechávám je spolu do večera. 

Co krmení? Podáváš holubům i nějaké preparáty? 
Krmím bez nějakého odměřování. Holubi si vezmou to, co chtějí. Krmím kvalitní krmné 

směsi od firmy Teurlings (sport line), z kraje týdne lehčí směsi a ke konci týdne se přitvrzuje. 
Preparáty moc nepoužívám. Velmi dobré jsou minerály od veterináře Mariena, používám také 
elektrolyt. Zdravotní stav holubů hlídám preventivními kontrolami u dr. Mariena nebo De Weerda. 

Popiš mi trochu své holuby, nebo proč myslíš, že jsou tak úspěšní? 
Všichni jsou kvalitní, mají dobré opeření, dobré křídlo a všichni jsou vychovaní z ESO 

holubů nebo NPO (národních) vítězů. 

Jaký je tvůj systém s holoubaty? Trénuješ je? Kolik absolvují závodů? Co 
adeno? 

Holoubata si soukromě vyvezu na 5, 10, 15 a 20 km. Trénink ze vzdálenosti 20 km 
absolvují celkem 10 x a potom už jdou normálně na závody. Těch absolvují celkem 11 ze 
vzdálenosti 100-500 km. S Adenem mám jen menší problémy a když už se vyskytnou, léčím dle 
doporučení Henka de Weerda nebo Mariena. 

Děkuji ti za tvé odpovědi a přeji ti i tvým svěřencům úspěšnou sezónu! 
Tímto přáním naše krátké představení tohoto mladého a úspěšného chovatele končí. 

Maarten je důkazem toho, že láska k přírodě a zvířatům doplněná podporou rodičů může být 
začátkem lásky na celý život, lásky k chovu poštovních holubů. Je důkazem toho, že nemusíme 
chovat stovky holubů, nemusíme najezdit stovky kilometrů na tréninky v sezóně, nemusíme utrácet 
tisíce za podpůrné preparáty, kterých bychom dle rad výrobců měli každý den použít x... Kvalita, to 
je to, co hraje roli. A díky tomu, že si to Maarten brzy uvědomil, dosáhl během pár let chovu holubů 
až na mety nejvyšší! Já mu přeji, aby mu to tak klapalo i v budoucnosti! 

 

Milan Heglas ml. 
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Karel Kőcher a špion holub 

 

Karel Kőcher patřil na přelomu 19. a 20. století k našim největším 
propagátorům chovu poštovních holubů v Čechách. Snažil se o založení 
samostatného spolku chovatelů poštovních holubů a povznesení 
významu tohoto druhu holubů. Poštovní holub byl v té době považován 
za podřadné, nevýznamné plemeno, které bylo používáno hlavně pro 
produkci masa, nebo poštovní holubi sloužili jako chůvy pro mláďata 
jiných plemen. 

Jak je uvedeno ve starých časopisech a knihách, K. Kőcher 
aktivně spolupracoval k prospěchu chovatelů poštovních holubů 
s mocenskými institucemi jak v Rakousku-Uhersku, tak i později 
Československé republiky.  

S rostoucím významem využití poštovních holubů ve 
zpravodajských službách jak v civilní, tak i vojenské sféře v Evropě, 
zvýšil se zájem i v Čechách. Poštovní holub se stal nedílnou složkou 
u telegrafních vojsk.  

V období I. světové války se počítalo s využitím i holubů českých chovatelů, proto byla 
učiněna přísná opatření v evidenci všech holubů u organizovaných i neorganizovaných chovatelů. 
Obavy ze zneužití poštovních holubů a špionáže byly velké. Holubi u neorganizovaných chovatelů 
byli utraceni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho chovatelů, hlavně mladých narukovalo do války. Znalost problematiky s poštovními 
holuby u policejních a vojenských orgánů v té době byla velmi malá, proto si jako poradce a znalce 
zvali zkušené, starší chovatele poštovních holubů. Mezi ty význačné odborníky patřil jednoznačně 
pan Karel Kőcher. Docházel na policejní ředitelství v Praze k případům týkajících se poštovních 
holubů. Z neznalosti úředníků a jejich strachu ze špionáže řešil Karel Kőcher dosti veselých i 
vážnějších případů s holuby. Na policii bylo donášeno mnoho holubů, z nichž velká část nebyli 
holubi poštovní, jednalo se převážně o holuby městské, zdivočelé. 

Na jednu takovou příhodu pan Kőcher vzpomíná.  
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Jednou v podvečer byl urgentně pozván na policejní ředitelství s tím, že musí zajistit holuba 
– špiona, který byl odchycen se zprávou. Když přišel do kanceláře, která byla plná vysokých 
policejních úředníků rakouské národnosti okolo papírové krabice s holubem. Již při letmém 
pohledu se lekl. Holub byl ve velmi špatném zdravotním stavu, jednalo se o zdivočelého, 
městského holuba. Když vyndával holuba z krabice a viděl v jakém je stavu, v duchu se modlil, aby 
mu holub neuhynul, tak na tom byl špatně. Představoval si, co by se asi stalo při úhynu holuba. 
Přítomní v místnosti by v tom jistě viděli úmyslnou likvidaci holubího špiona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlédl si holuba, na noze a křídlech žádná tubička se zprávou nebyla, ale zraky a 
posunky přítomných úředníků směřovali na ocasní brka holuba. Na jednom z nich byla rulička 
papíru připevněná provázkem. Papírek z holuba sundal a ještě před rozbalením, úředníci od 
holuba odstoupil, co když tam může být výbušnina. Mezi tím pan Kőcher papírek rozbalil a v údivu 
si přečetl český vzkaz: „Kdo to čte je vůl“. V duchu se smál jaký ten český lid má humor a vztah 
k monarchii. Úředníci v čele s vrchním policejním radou chtěli, aby jim tu šifrovanou zprávu přečetl. 
Protože pan Kőcher byl velmi slušný člověk, moc se mu do toho nechtělo. Zvědavost se tím ještě 
znásobila. Dostal rozkaz, že jim to musí oznámit. Jaké bylo překvapení, když to přeložil. Mnozí si 
uvědomili, že si z nich opět někdo „vystřelil“, ale pár horlivců  ještě nějaký čas v této zprávě hledali 
záhadnou šifru, jejich podezření ještě umocnilo to, že ten chudák holub druhý den ráno uhynul.  

 

Ing. Václav Kasal 
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Posuzovatelé na CV Hluk  

  

Na letošní celostátní výstavu se posuzovatelé, včetně náhradníků, dostavili oproti loňskému 
roku  v plném počtu s dostatečným časovým předstihem. Většina z nich se ubytovala už ve čtvrtek, 
pouze posuzovatelé z blízkého Hodonínska přijeli v ranních hodinách. 

Kolekce z jednotlivých oblastí tentokráte dorazily včas, pouze pár jedinců bylo do klecí 
doplňováno již v průběhu posuzování. Velkou výhodou pro pořadatele bylo zcela určitě to, že 
některé oblasti doručily své kolekce už ve čtvrtek ve večerních hodinách. Možná tato skutečnost 
bude i inspirací pro příštího pořadatele CV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení posuzovatelů a vlastní posuzování začalo včas podle harmonogramu výstavy, 
bohužel z technických důvodů (technické problémy s několika tablety) se posuzování časově 
protáhlo. Konkrétní rozbor posuzování a kvalitu holubů provede posuzovatel, který se na 
posuzování aktivně podílel. Z mého pohledu, možná také vzhledem k nepříznivě teplému počasí, 
na mne vystavení holubi dělali dojem nižší kvality než v předchozím roce. U pár jedinců byla i 
zřejmé nedostatečná příprava na výstavu. Jsem přesvědčen o tom, že posuzovatelé z vystavených 
holubů vybrali skutečně to nejlepší, co bylo k dispozici. Ke škodě bylo, že posuzovatelé nedostali 
výsledky posuzování ještě před otevřením výstavy, tak aby mohli provést konkrétní rozbor 
posuzování. Po vybrání kolekce byl dán prostor Láďovi Čevelovi a Karlu Marešovi, aby se 
seznámili s vybranou kolekcí před tím než ji budou posuzovat v Trenčíně na SEV. Po otevření 
výstavy mě hodně vadilo, že u kolekce standard bez limitu u některých holubů scházely výstavní 
karty, takže v podstatě byli vystaveni anonymní holubi neznámých chovatelů. Co se týče 
posuzovatelů jejich zajištění výstavním výborem bylo výborné. Kritiku, z mého hlediska si zaslouží 
katalog. Já sám vlastním katalogy z CV od roku 1968 a vždy se uváděl v katalogu výstavní výbor a 
posuzovatelé. Je to vlastně jediná památka, která jim na tyto výstavy a práci s tím spojenou 
zůstane.  

Setkání posuzovatelů na CV jsme využili i jako schůzku k projednání další činnosti komise.  
Luboš Veselý potvrdil zajištění podzimního školení v Týništi nad Orlicí. Školení zde již bylo dvakrát 
a zcela vyhovuje našim požadavkům, co do organizačního zabezpečení i finančních nákladů.   

V letošním roce byla komise kritizována za způsob výběru posuzovatelů pro CV. Dosud 
jsme vybírali tak, že z posuzovatelů přítomných na školení, tito sami navrhovali posuzovatele pro 
CV. Česká strana z Čech, moravská z Moravy. O návrzích se hlasovalo a vybraní posuzovatelé 
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byli navrhnuti ke schválení prezidiu ČMS. Především z Moravy je poukazováno na systém 
Slovenska, kdy tito mají jednoho posuzovatele stálým členem prezidia a ten si udržuje kontakt cca 
s 12 posuzovateli, kteří jsou pravidelně delegováni na výstavy. Posuzovatelskou komisi jako my 
nemají. Dle mého názoru je tato varianta pro nás nepoužitelná, vzhledem k tomu, že prezidium je 
dvoukomorové a je zde paritní zastoupení Čech a Moravy. V současné době mají posuzovatelé 
zastoupení v prezidiu, ale třeba po příštích volbách tomu tak nebude. Členové prezidia jsou voleni 
z návrhů jednotlivých oblastních spolků, komise posuzovatelů nikoho navrhovat nemůže. Je 
možné, aby zástupce v prezidiu stanovilo prezidium, ale mohlo by se stát, že by ani nešlo o 
posuzovatele, anebo o posuzovatele, se kterým by komise nesouhlasila, aby ji zastupoval. V čele 
komise má být posuzovatel, kterého si sami zvolí, ale veškerá rozhodnutí a návrhy by neměly 
vycházet pouze z jedné osoby. Proto také má komise pětičlenný výbor a čtyři vedoucí pásem, kteří 
koordinují činnost ve svých regionech. Původně byla zřízena tři pásma v Čechách a tři na Moravě. 
V Čechách, vzhledem k počtu aktivních posuzovatelů jsme snížili počet pásem na dvě. Na Moravě 
jsou aktivní dvě pásma, sever a jih, z pásma střed se vyčlenilo Uherské Hradiště, kde zůstávají 
čtyři aktivní posuzovatelé. Je na nich jestli se zařadí do některého pásma, nebo jestli se 
přeorganizuje celá Morava. Zatím takové poznatky nemám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě se vrátím k pravidelným školením. Těchto se zúčastňuje cca 25 posuzovatelů. Z toho je 
devět funkcionářů (výbor + vedoucí pásem). Musíme zvážit zda nepřistoupíme na nějaké 
organizační změny. Většina posuzovatelů, kteří se školení zúčastňují pravidelně, má 
posuzovatelskou praxi 30-35 let i více. Jsou mezi námi i takoví, kteří již posuzovali olympiády a jiné 
zahraniční výstavy. Rekordmanem je Ing. Václav Kasal, který již má sedmdesátku za sebou a 
posuzuje od 18 let. Konkrétně on již posuzoval v zahraničí, je vedoucím zkušební komise pro nové 
posuzovatele a do dnešního dne se mu nedostalo vysvětlení, proč zkoušky na mezinárodního 
posuzovatele, které jsme dělali v Brně při SEV, byly nebo nebyly a z jakého důvodu uznány. 
Druhou část posuzovatelské komise tvoří mladí perspektivní posuzovatelé - Karel Šulák (2011), 
Miroslav Uherek (2012), Martin Ležal (2015) a Drahuše Dufková (2016). Z těchto bych již vyjmul  
Dana Hrbáče, který posuzuje od roku 2006. Posuzovatele pro CV jsou vybíráni tak, aby starší 
zkušenější byli doplněni mladými. Při posuzování jsou si všichni rovni. 

Problémem zůstávají adepti  na posuzovatele. V posledních letech se jich přihlásilo cca pět, 
bohužel žádný z nich se nespojil se žádným posuzovatelem, nikdo se nezúčastnil školení a 
žádného dosud neznám. Jedinou výjimkou je Ing. Rostislav Krejzek z OS Západ, kterého má pod 
patronací Vladislav Novák. Dále Oldřich Pecha nahlásil Ing. Jaroslava Nováka, ale u toho je nutné, 
aby se zapojil do činnosti v rámci OS. Zatím je pro řadu členů neznámý. 

Se členy výboru a vedoucími pásem jsem v kontaktu a problémy zde nastíněné budeme 
řešit již v průběhu roku, tak abychom na školení už přišli s konkrétními návrhy a opatřeními. 

 

Dr. Pavel Opatrný 
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Syngamóza holubov 

 

 

Etiológia a patogenéza 

Syngamóza je parazitárne ochorenie holubov, ktoré vyvoláva endoparazit, oblý červ 
Syngamus trachea. 

Toto ochorenie môžu mať i iné druhy vtákov /hrabavá a vodná hydina, exoty/, ktoré sa živia 
červami /dážďovkami/ a slimákmi. Všeobecne je známe, že i holuby pokiaľ majú možnosť dopĺňajú 
si svoju potravu červami a predovšetkým malými slimákmi. 

Veľkosť samíc tohto oblého červa je asi 1 až 2 cm a samca asi 0,5 cm. Samec so samicou 
žijú celý život v trvalej kopulácii /pohlavne spojené/ a vytvárajú tak útvar pripomínajúci písmeno Y. 
Parazitujú v priedušnici, ktorú neustále dráždia, živia sa krvou. Samica znáša vajíčka, ktoré 
postihnutý holub vykašle a prehltne. Tak sa vajíčka dostanú tráviacim traktom /spolu s trusom/ do 
vonkajšieho prostredia. V zemi po dozretí larvy vo vajíčku sa vyvinie larva, ktorá môže napadnúť 
slimáka alebo dážďovku a následne vniknúť do svojho medzihostiteľa. Druhou alternatívou je, že 
dážďovka alebo slimák zožerie vajíčko s larvou. Ak takéhoto medzihostiteľa zožerie holub, larva 
prenikne z čreva do cievneho obehu a krvou sa dostane do pľúc, resp. trachey, kde dokončí svoj 
vývoj a začne tam následne parazitovať. 

Klinické príznaky 

Holuby, ktoré sú napadnuté týmto parazitom vykazujú respiračné príznaky: ťažké dýchanie 
s otvoreným zobákom, naťahovanie krku. U holubov pozorujeme znížený príjem krmiva 
a postupné chudnutie. V niektorých prípadoch úhyn, zvlášť u holúbät. 

Diagnostika 

Diagnózu na základe klinických príznakov, potvrdíme koprologickým vyšetrením /vyšetrenie 
trusu/ pod mikroskopom. Je možné i patologické vyšetrenie /pitva/ uhynutých holubov. Po incízii 
/prerezaní/ priedušnice nachádzame parazity v tvare písmena Y. 

Terapia 

Na liečbu používame prípravky s účinnou látkou: albendazol, fenbedazol, ... /Aldifal, 
Helmigal/, alebo prípravky s účinnou látkou ivermectin buď v injekčnej forme alebo vo forme spot 
on /Galmektin, Noromectin,.../ 

Prevencia 

Medzi preventívne opatrenia patrí predovšetkým chov holubov vo voliérach s roštovou 
podlahou a pravidelné vyšetrovanie trusu veterinárom /aspoň dva razy do roka/. Samozrejme pri 
podozrení na toto ochorenie ihneď vyhľadáme veterinárneho odborníka. 

 

 

 

 

MVDr. Miloslav Struhár, Zohor 
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Oznámení 
 

Dne 4.4.2018 oslaví své velmi kulaté 70 té narozeniny tajemník svazu, dlouholetý chovatel a 

milovník krásných holubů 
 

Ing. Jiří Hlaváček 
 
Všechno nejlepší, hodně zdraví a radosti z chovatelských úspěchů. 
 
Přejí kamarádi z mateřského spolku „Židenice“ 
 

 

Dne 7.4.2018 oslaví své významné životní jubileum 75 let dlouholetý výborný chovatel, zakládající 

člen a první předseda Moravskoslezského sdružení  
 

Ing. Jaroslav Pecha 
 
Všechno nejlepší, hodně sil a zdraví, hodně roků radosti z chovatelských úspěchů Tobě i Tvé paní. 
 
Přejí kamarádi z téměř mateřského spolku „Židenice“ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 20.3.2018 

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 


