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Takto poštovní holubi zahájili Mistrovství Evropy juniorů v kaprařině,  
více se dozvíte uvnitř IZ.
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2760 km za propagací

Jak by mohlo z nadpisu vyplývat, mohlo by jít o nějaký závod, ale o žádný závod s poštov-
ními holuby se nejednalo. Přesto  to  jistě nejen pro mě bylo bláznivých 14 dní. A proč zrovna 
2760 km? Je to součet ujetých kilometrů 5 dobrovolníků, kterým není budoucnost poštovního 
holubaření lhostejná. 

Vše začalo 11. dubna 2018 mou cestou za panem Ing. Václavem Kasalem do Hluboké. Zde 
jsme dokončili plány na prezentaci chovu na veletrhu For Pets v Praze, která se konala od 12. 
do 15. dubna, a pro další výstavu o životním prostředí v Kolíně, která byla plánována na 17. až 
21. dubna, jsem si v jeho „holubářském muzeu“ zapůjčil několik pomůcek a předmětů k vysta-
vení. I když jde v domu pana Ing. Kasala pouze o jednu vyčleněnou místnost, nevíte, kam koukat 
dřív. Opravdu je zde uchována velká část historie poštovního holubaření. 

A nyní již k samotnému veletrhu a výstavě. 
Veletrh For Pets začal 12. dubna ve veletržním areálu PVA EXPO Praha v Letňanech a  je 

zaměřen především na ukázku chovatelských potřeb pro domácí zvířata, letos šlo již o 8. ročník. 
Tento  veletrh  s  velmi  bohatým doprovodným program  je  hojně  navštěvován  (v  loňském  roce 
35 000 návštěvníků) i díky spojení s dalšími veletrhy For Kids (veletrh potřeb pro děti), For Horse 
(veletrh  potřeb  pro  koně,  chovatele  a milovníky  koní)  či  Aktiv  55+  (veletrh  pro  plnohodnotný 
aktivní  život). Vše nazvané pod souborem veletrhů pro  rodinu a volný čas For Family. A  jeho 
součástí  jsme se díky pořadatelům z Nadace na ochranu zvířat stali  i my. K prezentaci chovu 
poštovních  holubů  jsme  dostali  pro  každý  den  přednáškové  okno,  pro  které  jsem  nachystal 
prezentaci od historie poštovních holubů až po současnost. Tak jako vždy mělo největší úspěch 
předvedení živého poštovního holuba. Největším šokem pro pražské posluchače byl rozdíl mezi 
tzv. „městským“ a naším holubem poštovním.  
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Čtvrteční, sobotní a nedělní přednáškové okno jsem si vzal na starost já, pan Ing. Václav 
Kasal do Prahy přijel v pátek a získal si celé publikum, jeho vzpomínky a přehled jsou vynikající. 

Propagace poštovního holubářství na výstavě o životním prostředí v Kolíně bylo rozloženo 
do 6 dní a zvládli  jsme to ve čtyřech –  já, Milan Heglas, Bc. Miroslav Ptáček a Bc. Václav 
Lebeda . 

V Kolíně se jednalo o 11. ročník oblíbené výstavy, pořádané k oslavě Dne země, kterou kaž-
doročně navštíví 5-6.000 návštěvníků, především z řad dětí a studentů, kteří v různých okruzích 
soutěží a po zaplnění hrací karty získávají ceny. 
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V pondělí 16. dubna to pro nás začalo, v odpoledních hodinách jsme společně s Milanem 
Heglasem nachystali stánek našeho svazu. 

V úterý 17. dubna ráno jsme se v Kolíně sešli ve stejné sestavě a jelikož je tento den určen 
především pro mateřské školám, šlo o celkem pěkný trénink na další dny. 

Největší nápor byl hlášen již dlouho dopředu a tím byla pro nás obávaná středa 18. dubna. 
V ranních hodinách jsme se sešli tedy raději tři – já, Milan Heglas a Miroslav Ptáček. A dobře 
jsme udělali, nával žáků a studentů nebral konce. Na našem „holubářském“ stánku jsme se ne-
zastavili, ale bylo důležité, že jsme vše zvládli a odprezentovali historii chovu poštovních holubů 
až po všem chovatelům známou sportovní současnost. 

Ve čtvrtek 19. dubna nás již nemohlo nic překvapit a s Milanem Heglasem jsme bez problé-
mů tento den zvládli, telefonicky jsme informovali Vacláva Lebedu, aby byl připraven na pátek, 
kdy se do propagování chovu poštovních holubů vydal společně s Miroslavem Ptáčkem. 

Sobota 21. dubna byla již se svým dopoledním programem nejvíce oddechová, návštěvníky 
byly především mladé rodiny s dětmi. Po oficiálním konci jsme uklidili stánek a rozloučili s po-
řadateli, kteří všem účastníkům a dobrovolníkům darovali malý dárek. 

Asi největší zajímavostí bylo, že v protějším stánku jsme potkali bývalého chovatele poštov-
ních holubů z Ostravska. Svět je malý a bylo znát, že „holubářský vir“ se ani po letech neztrácí...
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Ještě jednou zde musím poděkovat všem výše uvedených chovatelům, kteří pomohli a do-
kázali chov poštovních holubů, náš koníček, přiblížit širší veřejnosti. 

Již brzy bude na webu svazu www.postovniholub.cz zveřejněn další počin k propagaci zá-
vodění s poštovními holuby. Sledujte! 

Jan Filipi

6



77

Poštovní holubaření propagují i další naši členi

Již  poněkolikáté  zanechali  poštovní  holubi  výraznou  stopu  na  slavnostním  zahájení 
European  Carp  Championship  for  Junior  v  Kutné  Hoře.  Letošní  záhajení  Mistrovství  Evropy 
juniorů v kaprařině (ECCHJ) proběhlo dne 29. května 2018. ECCHJ se konalo opět na Katlově 
ve dnech 30.5.-2.6.2018 a jeho pořadatelem je celosvětově známý rybář Jakub Vágner. Součástí 
zahájení byl i závod poštovních holubů, který je vždy předpovědí výsledků mistrovství v rybo-
lovu. Jeho pořadatelem  je pan Bc. Miroslav Ptáček. Pro zajímavost mohu uvést, že se  jeho 
holubi  tentokrát  nemýlili  a  svým  doletem  předpověděli  vítězství  českého  týmu,  což  se  také 
v rybářském závodě potvrdilo. 

Citace z tisku www.svoboda.info:
„Součástí zahajovacích ceremoniálů závodů na Katlově se již tradičně stal minisouboj závod-

ních holubů "holubáře" Miroslava Ptáčka. Každá výprava si jednoho vylosovala, od Barbory pak 
byli všichni vypuštěni a pořadí v cíli v Červených Janovicích by mohl naznačit výsledek evrop-
ského šampionátu rybářů. "V předchozích třech případech se ale holubi moc netrefili," usmíval 
se Miroslav Ptáček.“

V pondělí a v úterý (4.-5. června 2018) navštívili žáci 1. a 7. ročníku Základní školy Stonařov 
chovatele poštovních holubů pana Martina Zadražila . 

Několik postřehů zacituji z článku ze stránek základní školy: 
„Pan chovatel velice profesionálně a zajímavě vyprávěl o svém velkém koníčku. Chov poš-

tovních holubů se dnes stal již výhradně sportovní záležitostí, v minulosti ale byli poštovní holubi 
využíváni k přenosu zpráv. Měli velký význam v 1. a 2. světové válce, kdy přenášeli depeše a za-
chránili tak život stovek vojáků. Žáci získali mnoho informací o vlastním chovu, krmení, kroužko-
vání, tréninku a vlastních soutěžích. Děkujeme, přejeme mnoho radosti a sportovních úspěchů 
s holubářským pozdravem „Letu zdar“!“
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Další krok k větší propagaci udělali holubi pana Ing. Romana Randjaka a to vypuštěním 
holubů u příležitosti Olympiády ZŠ a MŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci. 

Lískovecké sportovní dny se konaly ve čtvrtek 21. června 2018 a žáci soutěžili v 8 sportov-
ních disciplínách. Vypouštění poštovních holubů je již tradiční záležitostí! Jsou zde vypouštěni 
již od roku 2002. 

Tečku za školním rokem udělaly děti z mateřské školy Zvoneček v Hradci Králové u cho-
vatele  poštovních  holubů pana Luďka Lekeše.  Při  návštěvě  u  chovatele  poštovních  holubů 
s podtitulem “A hurá na prázdniny” byly děti seznámeny s chovem poštovních holubů. Vše jim 
bylo názorně předvedeno a jistě si odnesly mnoho zážitků. 

Musím zmínit, že nejde o ojedinělý počin Luďka Lekeše, sám se svými svěřenci již několikrát 
navštívil mateřské i základní školy v Hradci Králové. 

Všem výše uvedeným chovatelům moc děkuji za projevenou snahu, vydané usílí a věřím, že 
tyto akce mají velký smysl a v této snaze propagace poštovních holubů nezůstanou sami. Bez 
toho, aby náš koníček nebyl znám široké veřejnosti, nedocílíme žádné podpory... Má to smysl! 

Jan Filipi
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Dlouhé tratě 2017 aneb poohlednutí za loňskou  
sezónou nejen dlouhých tratí v Čechách

Jaké  byly  dlouhé  tratě  v  Čechách  v  loňském  roce,  tedy  závody  Maratonu  jižních  Čech, 
Kooperačního uskupení DT a MDTVČ? Ohlédnutí bude rychlé, ale alespoň ve zkratce se k loň-
skému roku na stránkách IZ musíme vrátit... 

V roce 2017 byly domluveny dva zemské dlouhé závody z Knokke, ten druhý národní, na po-
slední chvíli a proto se jej některé OS CHPH nezúčastnili. Nedá se nic dělat, ale funkcionáři se 
poučili a v letošním roce by mělo již vše klapnout. 

Závod Oostende - Memoriál Vladimíra Kolaříka konaný 15. července 2017, byl vypuštěn 
v Knokke v 6:15 hod., byl očekáván rychlý průběh, čemuž napomohlo severozápadní proudění. 
Nasazeno bylo 2306 ks. 

Vítězem  tohoto  závodu  se  stal  holub  15-031-1201 Václava  THURNVALDA  z Chvalšovice, 
který vzdálenost 748km zvládl rychlostí 1477 m/min. Doba trvání závodu byla krátká - 1:52 hod.

O 14 dní později, 29. července 2017, bylo na národní závod z Knokke. Chovatelé z Čech 
na něho nasadili 997 holubů a průběh byl o něco tvrdší než předešlý ZZ. Vítězkou se stala holu-
bice 12-025-21 Jana KRAFTA z Karlových Varů. Ta vzdálenost 684 km uletěla rychlostí 1340 m/
min. Závod se protáhl do druhého dne a trval 3:46 hod. 

ZZ Oostende - Memoriál Vladimíra Kolaříka NZ Knokke
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Když už jsme u zemských závodů ČS CHPH, musím zmínit zemský závod Herborn, s da-
tem startu 25. června 2017. Kilometrové rozpětí účastnících se chovatelů bylo 292 – 614 km. 
Šlo  o  velmi  rychlý  závod,  podpořený  JZ-Z  prouděním.  Vítězem  se  stal  holub  14-050-306 
Ing. Miloslava JELÍNKA, jenž 426 km zvládl rychlostí 1892 m/min. Procenta trvala 1:19 hod. 

Myslím,  že  se  celá  loňská  sezóna na dlouhých  tratích dá označit  za  úspěšnou a  „lehčí“. 
Průběh všech závodů byl bezproblémový. 

A  nyní  již  k  jednotlivýcm  uskupením  dlouhých  tratí.  V  krátkých  přehledech  uvedu  vítěze 
závodů a TOP 10 chovatelů... 

Závodů  Maratonu  jižních  Čech  (dále  MJČ)  se  účastnili  chovatelé  OS  CHPH  České 
Budějovice, Český západ, Prácheň a Tábor. 

Uskutečněné závody byly následující: 
3.6.  Eschweiler  591 km
17.6.  NMS Oudenaarde  776 km
1.7.  NMS Eschweiler  588 km
15.7.  Knokke ZZ  798 km
29.7.  Knokke NZ  803 km
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Vítězové závodů MJČ: 
Eschweiler
11-081-71 H BERNHARD Karel, Heřmanova Huť, Kamenný Újezd  
vzdálenost: 502.84km   rychlost: 1127.138m/min
Doba trvání závodu: 03:11:35 hod.

Oudenaarde NMS
12-03-919 H TEAM BARTOŠ, Mříč 
vzdálenost: 798.96km   rychlost: 1500.752m/min
Doba trvání závodu: 03:53:53 hod.

Eschweiler NMS
16-035-451 H chov. st.KLERA POTŮČEK, Přeštice       
vzdálenost: 524.22km   rychlost: 1279.245m/min
Doba trvání závodu: 03:06:48 hod.
ZZ Knokke
15-031-1201 H THURNVALD Václav, Chvalšovice      
vzdálenost: 748.18km   rychlost: 1477.430m/min
Doba trvání závodu: 01:03:03 hod.

NZ Knokke 
16-059-1675 H BRANDTLÍK Václav, Trnová      
vzdálenost: 725.63km   rychlost: 1323.177m/min
Doba trvání závodu: 04:08:35 hod.

Pořadí MJČ: 
11  BASTL Josef  Klatovy  5   5   129   68   31   52.7%   1689.64
12  FÜRST Václav  CHeznovice  5   5    40   22   22   55.0%   1666.96
13  THURNVALD Václav  Klatovy  5   5    74   33   24   44.6%   1556.70
14  VÍTOVEC Pavel + Marcela  Protivín  5   5    63   25   20   39.7%   1402.64
15  KROUPA Jiří  Jindř. Hradec  5   5    93   28   19   30.1%   1383.27
16  POLÁČEK Václav  Vodňany  5   5    48   20   20   41.7%   1339.66
17  PÍTRA Václav Ing.  Protivín  5   5    48   17   16   35.4%   1308.60
18  BRANDTLÍK Václav  Trnová  5   5    50   16   16   32.0%   1308.24
19  ZELENKA Miloň  Kamenný Újezd  5   5    52   17   16   32.7%   1229.45
10  SINDELAR Josef  Repec  5   5    49   18   17   36.7%   1212.14

O vítězi MJČ Josefu Bastlovi a jeho chovu jste si mohli přečíst v IZ 1/2018. 

Účastníky  závodů  Kooperačního  uskupení  DT  (dále  KUDT)  byli  chovatelé  OS  CHPH 
Chomutov, Lidice, Louny, Polabí, Praha, Sever a Středočeské. 

Plán závodů byl následující: 
3.6.  Thionville 1.  599 km
17.6.  Troyes  777 km
1.7.  Thionville 2.  597 km
15.7.  Knokke ZZ  790 km
29.7.  Thionville 3.  600 km
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Vítězové závodů KUDT: 
Thionville 1.
13-013-59 H KOTOUČ M+M, Velká Bukovina
vzdálenost: 605.90km   rychlost: 1246.318m/min
Doba trvání závodu: 04:13:47 hod.

Troyes
13-043-1866 He LUKÁŠ - PATERA, Zdice
vzdálenost:  741.93km   rychlost:1315.883m/min
Doba trvání závodu:    02:49:40 hod.

Thionville 2.
12-015-23 He HORA Petr, Jirkov
vzdálenost: 535.88km   rychlost: 1654.561m/min
Doba trvání závodu: 01:43:53 hod.

ZZ Knokke
14-043-140 He SKLENÁŘ Miloslav, Libomyšl
vzdálenost: 771.82km   rychlost: 1401.339m/min
Doba trvání závodu: 02:04:41 hod.

Thionville 3.
14-013-27 H KOTOUČ M+M, Velká Bukovina
vzdálenost: 605.90km   rychlost: 1708.671m/min
Doba trvání závodu: 01:04:21 hod.

Pořadí KUDT: 
11   DROPPA Julius  Tuchlovice  5   5    44   25   25   56.8%   1737.24
12   TOMÁŠEK st.+ ml.  Slivenec  5   5    54   23   22   42.6%   1520.88
13   ANTROPIUS Václav  Most  5   5    46   22   21   47.8%   1409.34
14   SMRČINA David  Kostelec n/CL  5   5    54   21   21   38.9%   1368.14
15   HAHNEL Rudolf  Staré Křečany  5   5    64   25   17   39.1%   1250.57
16   ANTROPIUS Marek  Most  5   5    76   31   20   40.8%   1246.26
17   ŠVIKRUHA Zdeněk  Klášterec n/O  5   5    38   18   18   47.4%   1221.36
18   BRZOBOHATY Ladislav  Liberec  5   5    74   28   18   37.8%   1160.86
19   KOTOUČ M+M  Velká Bukovina  5   5   137   38   17   27.7%   1158.11
10  KRÁL MCHJaroslav  Roudnice n/L  5   5    32   17   17   53.1%   1147.24

Závodů Mistrovství DT východních Čech  (dále MDTVČ) se účastnili chovatelé OS CHPH 
Horácko, Náchod, Pardubice, Podoubraví a Východočeská. 

Závodní plán byl následující: 
4.6.  Koblenz 1. 
18.6.  Eschweiler 
1.7.  Duffel 
15.7.  Knokke ZZ 
30.7.  Koblenz 2.
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Vítězové závodů MDTVČ: 
Koblenz 1.
14-060-1096 He FILIPI TEAM, Lažany 
vzdálenost: 609.60km   rychlost: 1661.267m/min
Doba trvání závodu: 00:45:17 hod.

Eschweiler
11-072-59 He FILIPI TEAM, Lažany
vzdálenost: 702.70km   rychlost: 1204.748m/min
Doba trvání závodu: 02:10:01 hod.

Duffel
13-0134-1057 H MAREK Petr, Nepolisy
vzdálenost: 778.75km   rychlost: 1504.762m/min
Doba trvání závodu: 01:26:17 hod.

ZZ Knokke
14-04-411 H ČECH Vlastimil, Dačice
vzdálenost: 898.65km   rychlost: 1363.640m/min
Doba trvání závodu: 02:31:30 hod.

Koblenz 2.
13-0134-50 H BAŤKA Vladimír, Lišičky
vzdálenost: 560.67km   rychlost: 1176.547m/min
Doba trvání závodu: 02:56:10 hod.

Pořadí MDTVČ: 
11   FILIPI TEAM  Proseč  7   7   196   92   29   46.9%   1570.90
12   VILD Leoš + Fr.Staré   Ždánice  7   7    75   48   28   64.0%   1531.61
13   MAREK Petr  Nový Bydžov  7   7   124   53   26   42.7%   1427.72
14   MÁLEK Zdeněk  Pardubice  7   7    58   33   23   56.9%   1311.51
15   FORMAN Milan  Nový Bydžov  7   7   203   94   24   46.3%   1280.79
16   ZIMA Milan  Nový Bydžov  7   7   119   61   22   51.3%   1226.80
17   MENŠÍK Ladislav  Kutná Hora  6   6    85   25   20   29.4%   1213.47
18   LIŠICKÝ Josef  Zásmuky  6   6    74   19   17   25.7%   1145.29
19   NOVÁK Jos.+ syn   Staré Ždánice  7   7   100   45   16   45.0%   1079.00
10   KAPLAN Jan, Ing.  Holice  7   7    71   40   20   56.3%   1034.10

V rámci MDTVČ se dále uskutečnily i dva závody na ST:
11.6.  Bamberg 
25.6.  Herborn ZZ 
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Vítězové závodů MDTVČ: 
Bamberg
15-0133-237 H LEKEŠ Ludvík, Dolní Přím
vzdálenost: 353.85km   rychlost: 1358.365m/min
Doba trvání závodu: 00:35:25 hod.

ZZ Herborn
14-074-505 He HLOUŠ Pavel, Hradec nad Svitavou 
vzdálenost: 603.09km   rychlost: 1761.624m/min
Doba trvání závodu: 01:04:38 hod.

OS  CHPH  Pardubice  a  Východočeská  dlouhodobě  spolupracují  pod  zkratkou MKSTVČ 
i na dalších závodech, a to na 3 krátkých, 5 středních a zpestřením závěru sezóny holoubat byl 
závod holoubat z Chebu, ten byl kvůli nepřizni počasí zkrácen na Toužim. 

Pořadí MKSTVČ: 
11   NOVÁK Jos.+ syn  Staré Ždánice  8   8   263   156   65   59.3%   1502.96
12   VILD Leoš + Fr.Staré  Ždánice  8   8   144    81   58   56.3%   1471.93
13   FORMAN Milan  Nový Bydžov  8   8   337   135   50   40.1%   1382.76
14   BAŤKA Vladimír  Nový Bydžov  8   8   198    65   41   32.8%   1360.57
15   FILIPI TEAM  Proseč  8   8   276   100   45  36.2%   1356.06
16   KAPLAN Jan, Ing.  Holice  8   8   190    69   38   36.3%   1319.15
17   ŠIMŮNEK Roman  Nový Bydžov  8   8   275    77   39   28.0%   1312.69
18   PODDANÝ Miroslav  Nový Bydžov  8   8   220    79   39   35.9%   1270.17
19   ZIMA Milan  Nový Bydžov  8   8   376   130   44   34.6%   1268.64
10   ŠAFRANKO Jiří  Třebechovice  8   8   164    60   44   36.6%   1263.74

Jak jste jistě postřehli v žádném z uskupení nefigurovali OS CHPH Domažlice a Karlovy Vary, 
kteří měli společnou celou sezónu. Uvedu zde tedy krátce alespoň TOP 3 chovatele společného 
loňského zápolení: 

1   KRAFT Jan         Karlovy Vary  15   14   431   237   159   55.0%   4670.65
2   NERS Jaroslav    Postřekov  16   16   622   233   125   37.5%   3903.14
3   HNOJSKÝ Vlastislav  Příchovice  14   14   382   164   114   42.9%   3782.85

S letošními výsledky na dlouhých tratích v Čechách Vás seznámíme v jednom z dalších čísel 
IZ. Především se závodem Eschweiler ze 2. června 2018, kterého se zúčastnilo 13 OS spada-
jících pod Kooperační uskupení DT a Maraton jižních Čech. Na startu bylo úctihodných 3604 ks 
od 485 chovatelů. 

Letu zdar!

Jan Filipi
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Mistrovství světa holoubat Taiwan 2018

V tomto článku se poohlédnu za již proběhlým mistrovstvím světa holoubat, které se v letoš-
ním roce konalo na Taiwanu. Pořadatelé zvolili již osvědčený holubník testovací stanice v Ping 
Tungu.  Doprava  20  českých  holoubat  od  10  chovatelů  na  Taiwan  proběhla  díky  spolupráci 
s rumunským a belgickým svazem zcela bez problémů. Plán tréninků a závodů byl několikrát 
posunutý, ale vše bylo rozhodováno s ohledem na stav dodaných holoubat a těch bylo do TS 
nakonec dodáno 1349 z 21 zemí! 

Na začátku února byly zahájeny nácviky, holoubata postupně absolvovala 5, 10, 12, 12, 20, 
30, 50, 50, 80 km.

Na první závod ze 100 km bylo nasazeno 583 holoubat, z toho 8 českých, první den, tedy 
24. února 2018 dolétlo 524 ks a česká holoubata v celkovém pořadí obsadila 15., 34., 124., 256., 
366., 390. a 470. cenu. 

Semifinále MS bylo odstartováno 17. března v 7:00 hod. v Taichungu (200 km). Na startu 
bylo  549  holoubat,  10  českých,  která  v  celkovém  pořadí  získala  88.,  111.,  154.,  182.,  272., 
318. a 348. cenu. 

Na  finále MS a FCI TS z 310km, které se konalo 27. března 2018, bylo nasazeno 487ks, 
z toho 9 českých holoubat: 

NERS Jaroslav   CZ 17-034-737 

FILIPI Team   CZ 17-072-730 

JOCHMAN Zdeněk   CZ 17-0178-7206

VÍTOVEC Pavel + Marcela   CZ 17-0123-179

MAREK Petr   CZ 17-0134-245

SKRBEK Marek   CZ 17-0198-2443

KUBÁČEK Lubomír   CZ 17-0234-605

ŠKOLNÍK Josef   CZ 17-0338-221 

FILIPI Team   CZ 17-072-740. 

První  den  dolétlo  256  holoubat  a  dvě  česká  na  203.  místě  holoubě  Jaroslava  Nerse  
CZ 17-034-737 a na 248. místě holoubě Petra Marka CZ 17-0134-245. Druhý den dolétlo dal-
ších 107 holoubat a mezi nimi další 3 z ČR, a to holoubě Lubomíra Kubáčka CZ 17-0234-605, 
holoubě Filipi Teamu CZ 17-072-730 a holoubě Marka Skrbka CZ 17-0198-2443. 

Pořadí MS holoubat: 
1. cena  Portugalsko  P 17-7118548  1155,5 m/min
2. cena  USA  IF 17-NCC-885  1136,0 m/min
3. cena  Thajsko  TH 17-880177  1136,0 m/min

Pořadí Eso holoubat MS: 
1. cena  Belgie  B 17-4239383  2313,5482 m/min
2. cena  Belgie  B 17-4240753  2287,1366 m/min
3. cena  Taiwan  TW 1-000192  2267,9210 m/min
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Jelikož ani jedno české holoubě nedosáhlo na finanční ocenění, byla dolétlá holoubata na-
sazena na speciální závod TS Ping Tung ze 467 km! Na tento závod bylo celkem nasazeno 236 
holoubat. Z této nelehké zkoušky 1. dubna 2018, tedy první den, dolétlo pouhých 15 holoubat. 
První dolétlé holoubě bylo domácí TW 17-278445 chovatele Chen Xueba ve 14:46 s rychlostí 
874,952 m/min.! 2. den dolétlo dalších 42 holoubat a mezi nimi byla i 3 česká. 

11. cena  Chen Xuebo  TW 17-278445  2018/04/01 14:46
19. cena  NERS Jaroslav  CZ 17-034-737  2018/04/02 06:52
34. cena  FILIPI Team  CZ 17-072-730  2018/04/02 09:12
40. cena  SKRBEK Marek  CZ 17-0198-2443  2018/04/02 10:31

Z českých holoubat potvrdilo své pře-
dešlé  dolety  holoubě  „737“  Jaroslava 
Nerse,  které  od  nácviku  z  80km  neby-
lo  jiným  českým  holoubětem  poraženo 
a  zasloženě  pro  svého  majitele  vyhrálo 
finanční ocenění! 

Co závěrem? Všem účastníkům děkuji 
za ochotu reprezentovat a bezproblémo-
vé dodání holoubat. Nešlo o vůbec jedno-
duché mistrovství  světa,  ve  zcela  rozdíl-
ných klimatických podmínkách než  jsme 
my  a  naši  holubi  zvyklí,  ale  to  k  těmto 
závodům asi již patří. Ostudu naše kolek-
ce neudělala a finanční ocenění na závěr 
bylo  takovou drobnou  třešničkou na po-
myslném dortu.  

Nyní  se  již  můžeme  těšit  na  výkony 
českých  holoubat  na ME  v  Portuglasku, 
kam jsme vyslali 26 holoubat od 13 cho-
vatelů.  

Jan Filipi
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Zemské závody 2018

10.  června  2018  se  konal  největší  závod  pořádaný  v  České  republice,  je  jím  Katovický 
memoriál s  již tradičním a osvědčeným místem startu na letišti v Květné, nedaleko Krajkové . 
Ráno v 6:00 zde bylo vypuštěno 28131 holubů, kteří se vraceli na své holubníky v rozmezí 249 
- 457 km. Dle doletu šlo o velmi vydařený závod. O jeho vítězi Lubomírovi Kubáčkovi si můžete 
počíst v hlavní reportáži tohoto IZ. 
11.  KUBÁČEK Lubomír  Uničov  16-6290172  H  1-10:16:56.00  348,178  1280,294
12.  KUBÁČEK Lubomír      Uničov  17-0234-393  HE  1-10:17:03.00  348,178  1279,745
13.   KUBÁČEK Lubomír      Uničov  17-0234-448  HE  1-10:17:13.00  348,178  1278,961
14.   GROH Aleš         Uničov  16-0234-1094  H  1-10:17:48.00  348,782  1278,727
15.   ŠKOVRANOVÁ Lenka Bc.    Olomouc - Haná  17-0202-209  H  1-10:16:53.00  347,633  1278,611
16.   BOROVIČKA Ladislav     Olomouc - Haná  15-0213-53  H  1-10:21:01.00  351,317  1272,811
17.   SLOVÁČEK František    Hodonín  15-0169-87  H  1-10:32:28.00  364,598  1268,264
18.   MAULER Aleš  Uničov  16-0334-9139  HE  1-10:10:39.20  336,892  1268,219
19.   KESSLER Fr.+Martin   Uničov  15-0236-2105  H  1-10:10:53.50  337,032  1267,554
10.  KESSLER Fr.+Martin   Uničov  15-0236-4318  H  1-10:10:59.60  337,032  1267,069

O 14 dní později, přesněji 24. června 2018, si to na zemském závodě na střední trati rozdali 
chovatelé  v  Čechách.  Na  start  do  německého Bad  Vilbelu  bylo  dovezeno 7983 ks.  Rozpětí 
zúčastněných chovatelů bylo 278 - 562 km. Nic nezabránilo startu v 6:00 hod. A byl očekáván 
velmi rychlý dolet, což vítěz s rychlostí přes 1500 m/min. potvrdil. 
11.  NOVÁK Jos.+ syn   Pardubice  13-0135-386  H  1-11:26:21.00  1518.845
12.  BEDNAR Vaclav  Česke Budejovice 15-0120-267  H  1-11:05:18.00  1513.243
13.  FORMAN Milan  Východočeská  15-0113-750  HE  1-11:17:54.00  1513.044
14.  BEDNAR Vaclav  Česke Budejovice  14-0120-148  H  1-11:05:24.00  1512.747
15.  REITERMAN Jar. st.  Horácko  14-0294-7  H  1-11:31:35.00  1506.511
16.  FILIPI Team  Pardubice  12-072-144  H  1-11:46:30.00  1506.407
17.  HLOUŠ  Pavel  Pardubice  16-074-240  HE  1-12:09:42.00  1505.653
18.  BASTL Josef  Domažlice  16-031-1502  HE  1-09:44:02.00  1504.553
19.  KAPLAN Ing. Jan  Pardubice  14-062-406  H  1-11:44:13.00  1502.548
10.  VILD Leoš + Fr.  Pardubice  11-02905-182  H  1-11:35:41.00  1502.502
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Poslední červnový víkend byl ve znamení zemských závodů na dlouhých tratích. V Čechách 
se  letěl  Memoriál  Vladimíra  Kolaříka  –  Oostende  –  Knokke.  Na  Moravě  to  byl  závod 
Eindhoven – Tilburg . 

Předpověď počasí byla na sobotu 30. června 2018 dána dopředu a daly se předpokládat 
2 denní závody, což se při doletu závodníků také potvrdilo. Starty obou závodů proběhly opět 
v 6:00 hod. 

A jaké byly tedy dolety? V obou zemských spolcích téměř totožné. Můžete porovnat... 

Na závod ČS CHPH z belgického Knokke bylo nasazeno 2299 holubů od 482 chovatelů: 
Přílet prvního holuba: VACEK Josef, OS Karlovy Vary, DV 16-3017-0590 HE 
1. den,15:56:11 hod., vzdálenost: 650.52km, rychlost:1091.122m/min, doba letu: 09:56:12 hod. 
Přílet posledního holuba: LANDA Václav, OS Prácheň, 12-0311-773 H 
2. den,10:44:17 hod., vzdálenost: 821.75km, rychlost: 615.957m/min, doba letu: 22:14:06 hod.
Doba trvání závodu: 07:39:55 hod.

Na závod MSS CHPH z holandského Tilburgu bylo nasazeno 3717 holubů od 608 chovatelů: 
Přílet prvního holuba: ZEMAN František, OS Brno, 15-0141-102 H 
1. den,18:52:49 hod., vzdálenost: 859.25km, rychlost:1111.846m/min, doba letu:12:52:49 hod. 
Přílet posledního holuba: NAVRÁTIL Luděk, OS Haná, 14-0215-37 H 
2. den,10:04:47 hod., vzdálenost: 907.59km, rychlost: 700.817m/min Doba letu:21:34:49 hod. 
Doba trvání závodu: 07:33:15 hod.

Všem chovatelům přeji úspěšné dolety i v dalších závodech a především v tom posledním 
(28.  července  2018)  národním  z  belgického  Knokke,  který  udělá  letošní  tečku  za  snažením  
každého chovatele v sezóně starých holubů. Již nyní se můžete těšit na bližší rozbor zemských 
závodů a další reportáž o nějakém výše uvedeném úspěšném chovateli. 

Jan Filipi
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Vítej zlatý hattricku!

Tento pokřik použil před lety televizní komentátor, když naši hokejisté vyhráli potřetí za se-
bou Mistrovství světa. Myslím, že stejný pokřik mohl směle zakřičet i Lubomír Kubáček v neděli 
10.6.2018! Proč? Tady jsou fakta:

Krajková K.M. 10.6.2018, nasazeno 28.131 holubů
1. místo   16-6290172    H  Kubáček Lubomír
2. místo   17-0234-393 HE  Kubáček Lubomír
3. místo   17-0234-448 HE  Kubáček Lubomír

nebo také:
Cheb K.M.  10.6.2012, nasazeno 29.171 hol., 1.místo 09-0234-4108 H  Kubáček Lubomír
Krajková K.M.  11.6.2017, nasazeno 30.179 hol., 1.místo 15-0234-2187 H  Kubáček Lubomír
Krajková K.M.  10.6.2018, nasazeno 28.131 hol., 1.místo 16-6290172 H  Kubáček Lubomír

Takže  posledním  vítězstvím  z  Katovického  memoriálu  dovršil  Luboš  pomyslné  hattricky 
vlastně hned dva. Neuvěřitelné, bombastické, fantastické…!!! V superlativech by se dalo pokra-
čovat, protože to, co se povedlo Lubošovi a jeho holubům, nikdy před tím nikdo jiný nedokázal! 
Trefné  je pojmenování  letošního  vítěze,  je  to prostě  „Hattrick“!  Jak Luboše  znám, pochvalná 
slova ho sice potěší, ale moc si na ně nepotrpí. Přesto, že v jeho stále poměrně mladém věku 
dosáhl mnoho  super  výsledků  a  zapsal  se  nesmazatelně do historie  našeho  sportu,  zůstává 
stále skromným, skoro bych řekl plachým chovatelem. A to je dobře.
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“Hatttrick” po doletu

Lubo, nedá se, takový výsledek se nedá jen tak přejít, takže pojďme si o  něm trošku 
popovídat. Prvně ti rád, kamaráde, takto veřejně pogratuluji k tomuto neuvěřitelné výsledku, 
jsi borec!

Nechejme nyní stranou styl vedení tvého chovu, krmný plán, četnost čištění holubníků, 
to už se o  tobě mohl každý dočíst v  mnoha článcích a  rozhovorech v  minulosti. Pojďme 
ke „Kaťáku“…

Jako první nám tedy prosím popiš pocity z letošního vítězství… 
Samozřejmě jsem měl velkou radost, kdo by neměl!? Dolétli mi tři holubi spolu, už to bylo 

skvělé z takto velkého závodu, poukazovalo to na dobrý výsledek! Nakonec z toho byli první tři 
holubi v pořadí, a to bylo skvělé! Vyhráli doslova o prsa! Za mou druhou holubičkou v pořadí 
na třetím místě byl zhruba za dvě vteřiny konstatovaný skvělý závodník u Aleše Groha z naší 
organizace. Následovaný maximálně dvěma vteřinami ročním samečkem od Lenky Škovranové.

Kterého ze tří vítězných ročníků si ceníš nejvíce a proč?
Těžko odpovědět, jak jsem již řekl, tři dolétlí holubi spolu a ještě k tomu první tři v pořadí, 

to je určitě jedinečné, ale nemohu zapomenout na první vítězství s „Dark Tonim“, to byl úžasný 
holub!
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Jak vnímáš Katovický memoriál jako takový?
Skvělá záležitost! Jsem rád, že tuto tradici držíme, uvítal jsem i progresivní změnu ve stylu 

dobrovolného vkládání výsledků na on-line. Chovatelé toho mohli plně využít a měli potom pře-
hled o výsledcích velmi rychle. Myslím, že by si takto velký a výjimečný závod zasloužil i větší 
předzávodovou dokumentaci počtu nasazených holubů. Chovatelé by měli přehled a neunikaly 
by tak do médií nepřesné počty zúčastněných holubů. Přitom je to tak  jednoduché, výcvikáři 
by po nakošování sečtly své počty holubů za OS a tyto počty nahlásili Moravskému výcvikáři, 
který by je zkompletoval. Jde o standard, který na západě funguje. Také bych uvítal i společnou 
Moravskou 5ti stovku, léta na ni upozorňuji na Moravských konferencích, ale zatím bez úspěchu. 

Čekal jsi právě tyto holuby, kteří obsadili letos první tři místa nebo to bylo překvapení?
Myslím, že se nedá říct, že bych čekal právě tyto tři holuby. U takových závodů je velmi těžké 

tipnout holuby, kteří půjdou ve předu. Nicméně všichni tři holubi pochází z mé krve a závodníků, 
kteří  již předvedli své kvality v závodním koši  i z podobných závodů. Vždyť vítězný „Hattrick“ 
pochází ze sestry „Drak Toniho“, který Katowický memoriál vyhrál v roce 2012! 

Představ nám prosím v krátkosti medailisty co do původu a dosažených výsledků…
Vítězný  holub  „Hattrick“  číslo  16-PORT-6290172  pochází  vysloveně  z  vítězné  krve! 

Jeho  matka  je  přímá  sestra  stříbrného  Olympijského  holuba  „Dark  Toniho“,  mj.  vítěze 
Katowického memoriálu roku 2012 proti 29.171 holubům! Dále je sestrou zlatého reprezentanta 
Středoevropské  výstavy  v  Brně,  holuba  „Blue  Toniho“,  tento  borec  vyhrál  mj.  dva  pásmové 
závody z Krajkové a Chebu proti více jak 7.000 holubům! Jejich otcem je můj základní chovný 
holub jménem „Toni“. V roce 2016 přímý syn „Toniho“ jménem „Banderas“ zvítězil z Moravského 
závodu Oostende 1.007 km a stal se 2. Esem Moravy dlouhých tratí!

Otec „Hattricka“ je přímý syn základní chovné holubice „Sudorky“, ta je matkou a babkou 
řady špičkových holubů a rád o ní s oblibou říkám, že jde o moji nejlepší chovnou holubici všech 
dob! Tohoto holuba jsem získal zpět do mého chovu od Aleše Truhláře, u kterého vychoval řadu 
skvělých závodníků, mj. vítěze druhé ceny proti více jak 10.000 holubům.

Krev není voda! :-)
„Hattrick“ se  jako  roční nijak zvláště neprojevoval a umístil 8 závodů. Měl bohužel smůlu 

a hned z kraje sezóny se vrátil s poraněným křídlem od dravce. Přes zimu jsem měl i myšlenku, 
že ho vyřadím ze závodního teamu, ale tak moc se mi líbil, že jsem mu dal šanci! A udělal jsem 
dobře! Dva víkendy před vítězným závodem z Krajkové umístil 20. cenu z Chebu 365 km proti 
5.241 holubům a týden na to letěl v rámci Moravy střed 9. cenu ze Schweinfurtu 505 km proti 
4.103 holubům!

„Hattrick“ přiletěl na domovský holubník spolu se dvěma ročními holubicemi. 
Není  náhoda,  že  tyto  roční  holubičky mají  společného otce,  holuba  jménem „Van Hove“. 

Vynikající velmi spolehlivý závodník  ročníku 2011, který od dvou do pěti  let skvěle umísťoval 
hlavně delší závody nad 500 km, mohu uvést například:

16. cena Eisenach  529 km  4.475 holubů

17. cena Leverkusen  723 km  1.454 holubů

18. cena Cheb  365 km  6.617 holubů

21. cena Wertheim   562 km  4.049 holubů

21. cena Wertheim   562 km  4.275 holubů

30. cena Krajková  348 km  7.488 holubů

39. cena Cheb  365 km  41.284 holubů
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Již otec „Van Hoveho“ byl u mě skvělý závodník, taktéž na delších tratích. Pocházel z origi-
nál holubice Van Hove-Uytterhoeven, která byla vnučka „Jonge Bange 2“. Z matčiny strany je 
„Van Hove“ vnuk orig. holuba Herbots Gebr. syna známého „Atillu“, ten byl na mém holubníku 
pářený na nejlepší chovnou dceru „Kolera“ a „Sudorky“ jménem „Lady Sovereign“.

„Paola“ první konstatovaná roční holubice, celkově na druhém místě, je dcera Olympioničky 
jménem „Lucky 13“. Ta jako roční umístila z 15 nasazení 15 cen a reprezentovala ČR v kategorii 
ročních na Olympiádě v Budapešti 2015! „Lucky 13“ je vnučka mého Olympijského holuba jmé-
nem „Calibos“, ten opět pochází z vynikající chovné páry „Koler“ x „Sudorka“!

„Paola“  je momentálně nejlepší  roční holubice na holubníku  (aktuálně 1. Eso OS ročních) 
s řadou špičkových cen! Již jako holoubě umístila 5 závodů a stala se 2. Eso holoubětem OS 
Uničov! Letos má na kontě zatím 8 závodů.

„Justfly“ druhá roční holubice, celkově na třetím místě, je dcera „Magdy“, další z řady vyni-
kajících závodních holubic zařazených do chovu! Ta mj. letěla 6. cenu z Eisenachu 529 km proti 
2.545 holubům, 7. cenu z Wertheimu 562 km proti 4.145 holubům a v neposlední řadě 7. cenu 
z Moravského závodu Krajková proti 31.277 holubům!

„Magda“ je dcerou mého Olympijského holuba v dlouhých tratích „Hard Guye“. Sám byl mj. 
1. Super Eso Moravy Střed. Jeho syn, přímý bratr „Magdy“, byl také 1. Super Eso Moravy Střed. 
Loni poprvé  v historii  tuto kategorii  ovládl  roční  holub  „Bull“,  přímý bratr  holubičky  „Justfly,“ 
vnuk „Hard Guye“. Tedy tři generace 1. Super Es v rámci Moravy Střed!

Kombinace „Van Hoveho“ a „Magdy“  je vůbec vydařená,  jsou rodiče již zmiňovaného ho-
luba  „Bull“,  který  se  loni  jako  roční  stal  1. Super Esem Moravy Střed,  umístil  např.  10.  cenu 

Základní chovný holub “Toni” CZ 04-0171-52
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z Koblenze 704 km proti 2.237 holubů, 10. cenu z Eisenachu 529 km proti 4.121 holubů, 17. cenu 
z Rottendorfu 521 km proti 10.461 holubům! Celkově umístil 13 závodů a s 5.368 km se stal nej-
výkonnějším holubem OS Uničov 2017. Letos jako dvouletý k tomu přidal týden po Katowickém 
memoriálu 3. cenu z Koblenze proti 2.241 holubům! 

Dále  jsou  rodiče úspěšných holoubat  v  testovací  stanici SAMDPR v Jihoafrické  republice 
jménem „Kodl“ (89. celkové Eso / 267. cena ve finále), „Ribelino“ (36 cena HS 3 / 2 x druhá cena 
„Three pigeons Challenge“).

Jsou ale  i prarodiče vítězky  finálového závodu 520 km v Tatra Derby na Slovensku z  roku 
2015! Tu  jsem koupil nazpět do chovu a  letošní nejlepší dvouletá holubice, vítězka závodu,  je 
dcera této skvělé holubičky!

Probíhala před Katovickým memoriálem nějaká speciální příprava nebo jedeš podle se-
zónního rytmu?

Vše  proběhlo  v  rámci  sezónního  rytmu,  jedinou  věc,  kterou  jsem udělal  navíc,  bylo  první 
ukázání partnerů před nasazením na závod. Když ukazuji holuby, vždy se snažím, aby se viděli 
před závodem min. 30 minut. Nejsem zastáncem krátkého ukazování. 

Jak hodnotíš dosavadní sezónu z pohledu tvých výsledků, počasí, průběhu závodů, atd.?
Letošní sezóna je po letech poctivá a to hned od začátku, což nebývá zvykem. Měsíc květen 

bývá ve znamení velkým výkyvů a to jak směrem dolů, tak i nahoru. Nicméně letos letíme prak-
ticky od prvního závodů stále za své! Však to jde vidět i na průběžných výsledcích soutěží ČR, 
kde je vidět, že v sezóně dominují silní chovatelé s jejich výbornými holubi. 

Na zisk čeho si letos ještě obzvlášť brousíš zuby?
Nemám konkrétní cíl. Snažím se holuby připravovat na každý samostatný závod, jak nejlépe 

umím! Uvidíme, co se mi podaří po součtu celé sezóny. 

Co konkurence v OS Uničov, v MSS, v ČR, vnímáš a sleduješ výsledky svých soupeřů, 
probíhá nějaké zdravé „špičkování“? 

U nás  je skvělá konkurence,  řada mladých chovatelů, kteří  jsou velmi pracovití a snaží se 
dosáhnout nejlepších možných výsledků. Mimo to je u nás v oblasti i skvělá sportovní atmosféra, 
nevím o nikom, kdo by zpochybňoval výsledky někoho, nebo jinak narušoval, podrýval atmosfé-
ru. Nejlepší chovatelé u nás vědí, že pokud chtějí někoho porazit, docílí toho pouze tvrdou prací!

Je zcela jisté, že sleduji výkony svých největších republikových soupeřů! Na webových strán-
kách Standy Škovrana  je možné aktuální výkony sledovat prakticky denně. Je to velký posun 
dopředu a jsem rád, že tuto možnost máme! Lze také pružně reagovat na to, kam kterého holuba 
nakošovat, tak aby mi to pasovalo do soutěží. Mj. jsem v kontaktu i se skupinou 8mi holubníků, 
která obsahuje chovatele z celé ČR i jednoho ze Slovenska. Tady běží mobilní aplikace také on-
line, kamarádi ze skupiny mají možnost sem vkládat své postřehy a výsledky ze sezóny. Občas 
je zajímavé sledovat, jak to kde letí a v jakém počasí.

Nemohu  vynechat  Aleše  Groha,  který  je můj  spolubojovník  a  velký  kamarád!  Špičkování 
máme téměř na pořadu dne.

Já bych ještě dodal něco mále z letošních výsledků.  Z dosud odletěných 12-ti závodů 
dokázal Luboš získat 14 x 1. cenu v rámci OS Uničov. Podařilo se mu to i proto, že v něko-
lika závodech měl prvních cen hned několik, holubi byli totiž konstatováni ve stejné časy. 
V  rámci Moravy-Střed byly  dosud odletěny  3  závody,  ze  všech  tří  se Lubošovi  podařilo 
získat 1. ceny! Velká konkurence, velké výsledky!

Závěrem bych rád Lubošovi popřál úspěšný zbytek skvěle rozběhnuté sezóny, pohodu 
na holubníku, doma i mezi kamarády, protože bez pohody to není ono.

Autor reportáže: Martin Jurásek
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Zasedání FCI

Jarní zasedání FCI proběhlo v belgickém Halle ve dnech 5.-7. března 2018. Opět jsem se 
v  těchto  dnech  zúčastnil  zasedání  komisí  FCI  Standard,  Sport,  Mládeže,  komunikační  a  in-
formační  a  závěrečného Direktoriátu  FCI.  Jelikož  se  v  pondělí  konalo  školení mezinárodních 
posuzovatelů, doprovodili mě naši posuzovatelé Karel Šulák a Daniel Hrbáč. O školení se více 
dočtete v následující samostatné reportáži. Toto školení bylo jednou z hlavních částí zasedání 
komise Standard. Dále na ní bylo shrnuto  lednové školení mezinárodních posuzovatelů v ně-
meckém Dortmundu. Také jsme byli informováni o blížící se lednové Olympiádě v Polsku. Tyto 
informace nás provázely po všechny tři dny. V úterý na zasedání sportovní komise byl schválen 
návrh  nové Olympijské  soutěže  “I”  (jednoroční,  3  závody  nad  500km  se  součtem 1800  km). 
Mimo jiné byl také představen výpočetní program MyPigeon fy Benzing. 

Vše bylo  shrnuto na středečním zasedání direktoriátu FCI. Kde  jsme byli  seznámeni  s  fi-
nanční situací FCI, průběhem mistrovství světa holoubat na Taiwanu či delegáty FCI na finále 
testovacích stanic FCI. TS Talent Quatro ve Šternberku letos na finale navštíví Franz Marchat 
z  Rakouska.  Za  pořadatele  dalšího  Mistrovství  světa  holoubat  pro  rok  2019  byl  schvá-
len  svaz  v  Kolumbii.  Byly  představeny  nové  webové  stránky  FCI,  které  naleznete  na  linku  
www.pigeonsfci.org. 

Již nyní  jsem plný očekávání, co se bude dít na říjnovém zasedání, posledním před olym-
pijským kongresem. 

Jan Filipi
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Školení mezinárodních posuzovatelů FCI

Ve dnech 5.-7.3.2018 hostily prostory belgického svazu chovatelů poštovních holubů zase-
dání FCI. Při této akci rovněž proběhlo školení čekatelů na mezinárodní posuzovatele poštov-
ních holubů kategorie standard. Školení se zúčastnili čtyři posuzovatelé. Naše řady byly zastou-
peny Danielem Hrbáčem z OS CHPH Opava a Karlem Šulákem z OS CHPH Hodonín, další dva 
přítomní byli z Francie a Itálie. Na školení nechyběli zástupci  komise standard: Hans – Joachim 
Nusse  (president  komise)  Německo,  Claudio  Debernardi  Itálie,  Urlich  Frei-Zulauf  Švýcarsko 
a Konrad Meierhofer Německo. Vzhledem k tomu že současně probíhalo zasedání komise stan-
dard, Vedením školení byl pověřen Konrad Meierhofer  za spoluúčasti Claudia Debernardiho.

Samotné školení obsahovalo dvě části. Před posuzováním jsme dostali pokyny a byla nám 
určena bodová hranice 92 a 94 bodů, která se používá při posuzování Olympiády. Každému 
posuzovateli bylo přiděleno posouzení tří holubů a tří holubic, ne příliš vysoké kvality. Oba naši 
zástupci posuzovali ty samé holuby, a bylo tak možné porovnat rozdíly. Holubi byli posouzeni 
od 91,75 do 92,5 bodu a  rozdíl mezi posuzovateli  činil  0.25 bodu asi  u dvou holubů.  Jak  si 
počínali kolegové z Francie a Itálie nám není přesně známo, zahlédly jsme jen spoustu přepiso-
vaných bodů na jejich oceňovacích lístcích. 

Druhá  část  školení  se  týkala  výkladu  posouzení,  komentáře  k  posouzeným  holubům 
a diskuse. Zde jsme znovu prohlíželi jednotlivé partie a diskutovali o českém stylu a bodovém 
rozmezí posouzení holubů. Po předložení výsledků posouzení naší CV se p. Meierhofer podivil 
proč bodujeme  tak nízko. Dále zde proběhla debata na  téma poškozené  letky po náročných 
závodech  a  o  takzvaných  získaných  vadách.  U  nás  bývá  často  zvykem,  že  když má  holub 
dobrý  tvar a velikost křídla odpustíme mu  i drobnou chybu v  letce a udělíme mu průměrnou 
známku. Bylo nám vysvětleno že pokud má holub jakoukoliv chybu, nebo nedostatek, musí to 
být na oceňovacím lísku vidět. Chceme-li takového holuba tzv. podržet měli bychom mu pomoci 
v jiných pozicích. 

Lektor  školení  p.  Meirhofer  se  dále  velmi  zajímal  o  průběh  školení  posuzovatelů  u  nás, 
a projevil zájem navštívit naši Celostátní výstavu. Naše delegace byla vyzvána k účasti školení 
na Olympiádě v Poznani, kde se budou pro čekatele se splněným počtem školení konat zkouš-
ky. 

Karel Šulák
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X. Mezinárodní veletrh poštovních holubů  
„EXPO golebie“, 67. Národní výstava poštovních holubů 

Sosnowiec (Polsko), 12.-14. ledna 2018

Když jsem se v prosinci rozhodoval, která z holubářských akcí bude tou, kterou navštívím, 
řešil  jsem celkem složitý problém. Leden byl našlapaný termíny mnoha holubářských akcí a já 
se neuměl rozhodnout. Mám velmi rád atmosféru naší Celostátní výstavy v Hluku, která se vždy 
nese v pohodové, přátelské atmosféře. Těšil jsem se i na setkání se s kamarády z větších dálek, 
které se přímo nabízelo na Evropské výstavě v Trenčíně. Tak kam se vypravit? Byla to však jiná 
akce,  která nečekaně vyřešila mé dilema. Já a přátelé  jsme se dohodli,  že podnikneme výlet 
k  našim  severním  sousedům  a  navštívíme  jejich Národní  výstavu  v  Polsku,  přesněji  v městě 
Sosnowiec. Sosnowiec  je sousedním městem Katowic, které máme v paměti hlavně díky  tra-
gédii, která se zde odehrála 28.  ledna 2006, kdy pod zborcenou střechou výstavní haly přišlo 
o život 65 lidí a dalších 140 bylo zraněno. 

Po krátké bojové poradě jsme se rozhodli, že nejlepší variantou bude vyrazit v pátek brzy rá-
no. Plánované otevření haly v pátek od 12:00 do 18:00 nám poskytovalo dostatek času na cestu 
i pro ubytování se v hotelu ještě před tím, než vyrazíme na samotnou výstavu. Ubytování jsme 
hledali co možná nejblíže k výstavišti a nyní již můžeme i doporučit ubytování v hotelu Holiday 
Inn, který splnil naše představy o kvalitě ubytování, včetně výborné večeře a snídaně, kdy vzdá-
lenost na výstaviště byla okolo 10 minut chůze. 

Cesta ubíhala rychle, v autě jsme holubařili, počasí nám přálo a tak jsme v době oběda pře-
kročili státní hranici u Bohumína a pokračovali jsme po nezpoplatněném úseku kvalitní dálnice 
směr  Sosnovec.  Dorazili  jsme  k  hotelu,  po  nezbytném  „check-inu“  jsme  se  trochu  zkulturnili 
na pokojích a i když jsme byli blízko hale, autem jsme se rozjeli k výstavní hale, protože jsme po-
čítali i s nějakými nákupy pro naše opeřené miláčky. Po zaplacení parkovného jsme v pátek bez 
problému zaparkovali v blízkosti vstupu do haly. Samotné vstupné na výstavu stálo 20 zlotých, 
ženy a děti zdarma a u pokladen  jsme neztratili ani minutu času, vše proběhlo rychle. Jelikož 
jsme počítali s návštěvou i v sobotu, chtěli jsme si zakoupit i lístky na sobotu, ale to nám nebylo 
umožněno a později jsme tento nedostatek hodnotili jako velkou chybu pořadatelů.

Výstavní hala byla prostorná, stánky prodejců, kterých bylo okolo 200, byly vhodně rozmís-
těny a u vystavených holubů bylo dostatek místa. K vidění byli nejlepší holubi Polska,  jejichž 
koeficienty, které získávají z velké konkurence, jim můžeme tiše závidět. Podle výstavních karet 
se dalo vyčíst, že tyto koeficienty holoubci získávají na tratích, které jsou v závodních plánech 
tamních  sdružení  již  ustálenou  tradicí  a  holubi  to mají  alespoň  tímto  způsobem  trochu  lehčí. 
Po  prohlídce  vystavených  holubů  jsme  se  vydali  do  labyrintu  stánků  prodejců  holubářských 
potřeb  i  stánků,  kde  své  chovy  prezentovali  úspěšní  chovatelé  z  Polska,  Belgie,  Holandska, 
Německa a k našemu potěšení i náš Lubomír Kubáček. Setkání s Lubošem vždy potěší a i když 
byl v jednom kole, věnoval nám svůj čas k přátelskému rozhovoru a ještě nás občerstvil. Ještě 
jednou děkuji!

Troufám si  tvrdit,  že v hale bylo možno pořídit pro holuby většinu z  toho, co se pro naše 
opeřené svěřence vyrábí a ve většině případů i za výhodné ceny. Toho jsme i využili a v pátek 
jsme bez sebemenších problémů nakoupili vše, co jsme měli v plánu. 

V sobotu jsme ovšem zažili to pravé Polsko. Od samého rána do areálu výstaviště proudily 
davy chovatelů a doprava v okolí areálu Expo Silesia kolabovala. Okolo 10 hodiny již policie ani 
vozidla k areálu nepouštěla. Stejné to bylo i před halou, kde se tvořily velké fronty. Snaha pořa-
datelské služby k zvládnutí situace vedla k tomu, že se situace spíš vyhrotila a já osobně jsem 
poprvé v životě cítil opravdovou úzkost z toho, že mne tlačí dav rozvášněných lidí proti zavřeným 
dveřím a já nemám kam uhnout. Syna jsem si dal na ramena a snažil jsem se ho alespoň tímto 
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způsobem uchránit  před ušlapáním!!!  Vznik  této  situace  se dal,  vzhledem k počtu  chovatelů 
v Polsku, předpokládat. Bohužel pořadatelé nechali zaplnit vstupní vestibul s pokladnami a tak 
i ti, kteří již měli koupeny vstupenky byly uvězněni davem. Jak jsem se již zmínil, škoda že se 
nedalo  zakoupit  vstupenku  na  sobotu  již  v  pátek… Dalším  postřehem  je  to,  že  „podnikaví“ 
chovatelé využili někdy už i zoufalství čekajících před halou a prodávali lístky za násobky kupní 
ceny. Tomu, kolikrát  jsem ucítil cizí ruku v kapse kalhot, kde jsem měl balíček papírových ka-
pesníků se už ani nedivím… I přes tyto záležitosti u vstupu se i v době největšího šílenství dalo 
po hale pohybovat celkem bez problémů. Na záchod jsme se vždy dostali a úklidová firma je 
udržovala celkem v čistotě. Občerstvení se dalo také pořídit. A ač jsem slyšel nějakou kritiku, 
ptám se zda-li tam byli chovatelé primárně na pivo? Líbilo se mi vyhodnocení Mistrovství Polska 
a  jejich soutěží, které mělo důstojnou atmosféru.   Vítězové byli oceněni  jak krásnými poháry, 
tak opravdovým potleskem přihlížejících kolegů holubářů a věřím, že si tyto chvíle opravdu užili.

Pokud  tedy můžu  zpětně  hodnotit,  určitě  tuto  akci  navštivte,  pokud můžete.  Doporučuji 
ale pátek, nebo neděli, kdy se dá i zaparkovat v blízkosti haly a pohodlně si tak i nakoupit. Bavili 
jsme se s chovateli z Německa i z Belgie a ti byli překvapeni tím, jak to v Polsku žije. Sami asi 
něco takového nečekali… Nechejme se tedy překvapit, co přinesou další ročníky. 

Milan Heglas

V pátek před výstavní halou
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Rotavírusové ochorenie holubov

Rotavírusové ochorenia človeka i zvierat sú známe už veľa rokov, práve tak i známy fenomén 
v mikrobiológii, že priebeh rotavírusovej infekcie je častokrát komplikovaný enteropatogénnymi 
kmeňmi baktérie Escherichia coli. 

Etiológia
Toto  ochorenie  vyvoláva  rotavírus,  ktorý  patrí  do  čeľade  Retroviridae  (RNA  –  vírusy). 

Rotavírus  je pomerne odolný vo vonkajšom prostredí. Nízke  teploty  i pod podom mrazu   ho 
spoľahlivo konzervujú (i mínus 70 stupňov Celzia). Citlivý je na kyslé prostredie.

Prenos a klinické príznaky
Prenáša sa vzájomným kontaktom medzi holubmi, tzn. vzduchom (aerogénne), kontamino-

vanou vodou, krmivom (ak choré holuby krmivo vyvrátia a iné ho zožerú).
Inkubačná  doba  je  dva  až  štyri  dni.  Po  nakazení  nastupujú  také  klinické  príznaky  ako 

zvracanie,  hlienovo-vodnaté  hnačky  žltozelenej  až  tmavozelenej  farby.  U  holubov  následne 
pozorujeme nechutenstvo a paradoxne i znížený príjem vody. Holuby majú našuchorené perie, 
nemajú chuť lietať a strácajú záujem o okolie. O päť až sedem dní po prekonanej viróze môže-
me pozorovať zvýšený apetít a veľmi rýchlu rekonvalescenciu / 14 dní po prekonanej chorobe 
poštové holuby sú schopné sa dobre presadzovať na pretekoch. Treba však spomenúť, že toto 
ochorenie postihuje zvlášť mladé holuby (najčastejšie do 16 mesiacov veku). U holubov, ktoré 
prekonali ochorenie sa znova nestretávame s prepuknutím nových klinických príznakov.

Po  nakazení  holubov,  klinické  príznaky  (zvracanie,  hnačky)  prejavuje  asi  35  až  45 %  ho-
lubov  v  chove.  Úhyn  predstavuje  asi  5 %  holubov  )v  zanedbaných  chovoch  podstatne  viac, 
pretože toto ochorenie môžu komplikovať iné etiologické agensy: E. coli, kokcídie, salmonella, 
...). V dôsledku dehydratácie a zastaveného príjmu krmiva, prichádza k výraznej atrofii prsné-
ho svalu  (viz obr.). Holuby pred uhynutím sú tak slabé, že nedokážu sa udržať na sedačkách 
a preto posedávajú na podlahe holubníka (v kúte). U holubov pred uhynutím pozorujeme rýchle 
dýchanie (tachypnoe).

Pri pitve je zrejmý zápal tenkého čreva a dystrofické až nekrotické zmeny na pečeni (viz obr.).

Holub uhynutý na rotavirózu holubov v stave marazmu (atrofia prsnej svaloviny) Zápal čriev (enteritída)  
pri rotaviróze
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Diagnóza
Diagnóza sa stanovuje vo veterinárnom laboratóriu, najčastejšie metódou PCR. Potvrdenie 

diagnózy môžeme doplniť patologickým vyšetrením (pitvou).

Terapia
Vzhľadom k tomu, že toto ochorenie je vírusového pôvodu, špecifický liek doposiaľ neexis-

tuje. Môžeme však zmierniť priebeh, aplikáciou sulfonamidov – aby sme potlačili  sekundárnu 
mikroflóru (Sulfacox T sol.)

Profylaxia
Jedinou ochranou proti tomuto je použitie špecifickej vakcíny.

MVDr. Miloslav Struhár, Zohor



31

INTER MISTROVSTVÍ 2018 
určené pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka a Slovenska

Závody:
11 předem deklarovaných závodů konaných od 19. května do 29. července 2018 (včetně)

V jednom týdnu může být deklarovaný jen jeden závod

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

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

Počet bodujících holubů: tři holubi z každého závodu. 

Soutěžní série je:  5 nasazených holubů / 3 bodující

Zápočet závodů do soutěže: 
–  6 závodů ve třídě otevřené, v konkurenci podle podmínek FCI.
–  z toho tři do 500 kilometrů.
–  z toho tři nad 500 kilometrů, z nich jeden povinně nad 700 km 

Výsledek:
je  součtem  18  koeficientů  (FCI)  ze  šesti  závodů.  U  tratě  nad  700 km  koeficient  Olymp.  E. 
Výsledek bude deklarovaný jednoduchou tabulkou, výpočet garantuje svaz.
Výpočet koeficientů (podle podmínek FCI): na tři desetinná místa

Při rovnosti koeficientů rozhoduje:
1. Lepší koeficient v závodech nad 500 km
2. Vyšší počet kilometrů započítaných závodů

Deklarování závodů: nejpozději do 31. března 2018 v závodních plánech OS.
Chovatel, nebo tým může soutěžit jen s jedním družstvem
Přihlášky není potřebné zasílat.
Soutěžní vklad za všechny chovatele zaplatí národní svazy.
Soutěžní vklad na mezinárodní vyhodnocení je 5 euro centů za evidovaného člena. 
Národní svazy zajistí odpovídající ocenění i na národní úrovni.
Mezinárodní  vyhodnocení  Inter  mistrovství  2018  se  uskuteční  během  Olympiády  v  polské 
Poznani v lednu 2019. 

Řídící výbor soutěže: po jednom zástupci ze zemí, jejichž chovatelé se do soutěže zapojí.
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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“ 2018

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. 2018 

•  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 vydáva-
ných v OS. 

•  Pokud nemá OS oficiálně tuto soutěž vypočtenou, přihlášky do soutěže s uvedením potřeb-
ných údajů o použitých závodech je nutno zaslat do 10. 10. 2018 na adresu: 

•  Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Nebo e-mailem na adresu: jaro-
slav.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

27.5.2018 Cheb  1. 349,22 2 .322 12 . 99,526

18.6.2018 Koblenz 664,13 1.455 8. 99,519

08.7.2018 Cheb 2. 349,22 2.456 3 . 99,919

15.7.2018 Eschweiler 735,12 1 .126 6 . 99,556

Součet 2097,69 398,520

Redakce IZ Poštovní holub
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PŘÁNÍ

25. 6. 2018 se dožil významného životního jubilea 70 let
známý chovatel a funkcionář OS CHPH Praha

pan František BOUŠEK
Do dalších let pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě  

i v chovu a závodech našich opeřených kamarádů
přeje Pavel Lundák s rodinou

80 let oslavil 

pan Bohuslav HICKL 
z místního spolku Moravská Třebová.

Oslavenec s dokladem jeho vynikajících úspěchů v chovu Poštovních holubů. 

S přáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví a radosti ze svých holoubků 
kamarádi holubáři.
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Místní spolek  0123  P r o t i v í n

Dne 17. 3. 2018 oslavil životní jubileum 70 let  

pan Josef Šípek – Protivín

Dne 2. 2. 2018 oslavil životní jubileum 55 let  

pan Milan Milota – Albrechtice n/Vlt.

Dne 4. 5. 2018 oslavil životní jubileum 50 let  

pan Pavel Vítovec – Nákří

Dne 7. 6. 2018 oslavil životní jubileum 35 let, předseda místního spolku Protivín, 

pan Ing. Václav Pítra – Ostrý Vrch

K tomuto jubileu vše nejlepší, hodně zdraví,  
životních i chovatelských úspěchů  

přejí kamarádi z MS Protivín.

Místní spolek 0122 P í s e k

Dne 9. 6. 2018 oslavil životní jubileum 35 let 

pan František Tichava z Písku.
Vše nejlepší, hodně zdraví a chovatelských úspěchů přejí kamarádi  

z Protivína a Písku.

Své životní jubileum 70 let oslavili výborní chovatelé

MVDr. Štěpán Chalupník 
a Ing. Jaroslav Kotlán.

Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a chovatelských úspěchů 
přejí kamaradi z MS Štěpánov nad Svratkou.
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REITERMAN 
Jaroslav st.

50 let praxe chovu poštovních holubů,
sedminásobný mistr OS, sedminásobný vicemistr OS

každý rok 1. ceny v OS
5. místo ZZ  Bad Vilbel v roce 2018

8 000 holubů

NABÍZÍ
holoubata z chovných voliér

Delbár, Schellens, Koopman, Heremans, Venstra, Herbots

V chovu působí takoví holubi jako:

• Leo Heremans, dvojnásobný vnuk bratra BOLTA (37 000,- Euro),

• Leekens (vkrevněný Lucky Luke: 1. Prov. Orleáns  5277 h. x Kanibal),

• Batenburg (vkrevněný De Witbuik),

• Veenstra (vkrevněný Branco Koopman)

SUPER CENA ZA SUPER KVALITU – 500,- Kč/kus

Reiterman Jaroslav 
Zrzavého 28, Jihlava, tel.: 737 761 251
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Olympia Mácha s.r.o.

NABÍZÍ:

KÓD Výrobek Balení Cena 

210 Olympia holubí kámen červený 1600 g   69,-

211 Olympia holubí kámen bílý 1600 g   69,-

212 Olympia grit s mušlemi 20 kg 280,-

214 Olympia grit s mušlemi 6 kg   110,-

215 Olympia minerál grit s mušlemi 6 kg 145,-

216 Olympia holubí čaj 200 g 110,-

217 Olympia pivní kvasnice 500 g   89,-

218 Olympia pivní kvasnice 900 g   125,-

219 Olympia grit červený s mušlemi 6 kg 120,-

134 Mořské mušle drcené 6 kg 110,-

Ceny platné od 26. 2. 2016 – úprava cen vyhrazena

Dále firma Olympia Mácha s.r.o. nabízí krmné směsi CZEMPION,  
krmiva, produkty a chovatelské potřeby dalších firem,  

např: VERSELE-LAGA, COLOMBINE, NATURAL, PALOMA,  
BENEFEED, BACKS, ELITA atd.

OLyMPIA MÁCHA s.r.o.
Bělská 405

739 24 Krmelín
telefon: 608 721 074, 777 621 264, 608 712 690

E-mail: olympiamacha@seznam.cz
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