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Vážení přátelé, 
 
Začíná zcela mimořádná závodní sezóna. Během minulých týdnů jsme se 

připravovali na její různé varianty. Od zcela zrušené, přes její zahájení v různých 
termínech května a června, až po standardní termíny. Vše v souvislosti s průběhem 
světové pandemie viru covid-19 v České republice a okolních státech. Byly připraveny i 
nové varianty zemských a celostátních soutěží reagující na možný termín zahájení sezóny 
a na možnosti závodů jen v rámci České republiky. 

Po určitém zmírnění nákazové situace a s vidinou zmírňování restriktivních opatření 
přijatých vládou, jsme 17.4. připravili dopisy adresované ministrům zdravotnictví, vnitra a 
zemědělství, které specifikovaly naši činnost a podmínky, za kterých jsme schopni pořádat 
závody a přitom být maximálně zodpovědní při dodržování přísných hygienických 
podmínek. V této souvislosti je třeba vyzvednout velkou pomoc místopředsedy poslanecké 
sněmovny ČR pana Tomáše Hanzela, který tyto dopisy předal do správných rukou a 
osobně se v náš prospěch angažoval při jednání s členy Ústředního krizového štábu ČR. 
Takže po jednání vlády 24.4. mohl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch během tiskové 
konference výslovně zmínit spolky holubářů, které mohou začít se svou činností. 

V době, kdy píši tento úvod, ještě není vyjasněna možnost startovat závody mimo 
Českou republiku. V Německu či na Slovensku je situace různá, ale v současné době 
starty neumožňuje. Německému svazu jsme napsali 2x žádost o spolupráci a pomoc, ale 
podmínky uvolňování zde zásadním způsobem ovlivňují vlády spolkových zemí, se kterými 
německý svaz jedná. Tréninky a závody mají němečtí chovatelé ve většině spolkových 
zemí povoleny. O pomoc s překročením hranic na Slovensko a do Německa jsme požádali 
i ministerstvo vnitra ČR a ministerstvo zdravotnictví ČR.. 

Přeji nám všem i za těchto ztížených podmínek, úspěšnou závodní sezónu. 
 

Ing. Jaroslav Novotný 
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KRAJKOVÁ – Katovický memoriál 2019 
Martin Jurásek 
 
Čas plyne dál, rok se sešel s rokem a můžeme hodnotit další ročník nejmasovějšího 

moravského závodu, jehož podtextem je vzpomínka a uctění památky tragicky zemřelých přátel, 
při neštěstí na výstavišti v Katovicích v roce 2006. Tímto závodem bývá již po několik let Krajková 
– Katovický memoriál. 

Pár faktických údajů úvodem, které jsou čerpány z oficiálních výsledků. Dne 9.6.2019  
v 05.40 hodin odstartovalo v Krajkové celkem 25.235 holubů z celého MSS CHPH. Počasí na 
startu jasno, klidno, teplota kolem 10°C. V době doletů holubů bylo na Moravě a ve Slezsku počasí 
jasné, foukal však S až SV vítr, teploty se pohybovaly kolem 20°C. 

Možnosti dobrovolného hlášení do aplikace on-line doletů využila celá řada chovatelů, na 
druhé straně musím podotknout, že je stále dost chovatelů, kteří když vědí, že jejich holub nebude 
v absolutní špici, do systému údaje prostě nezadají. Je to obrovská škoda, protože někdo si dal 
práci, aby nám aplikaci vytvořil a zprovoznil, tato je pak bezesporu zpestřením samotného závodu 
a výsledkem je pak ignorantství některých z nás. No jo, takoví jsme my holubáři… 

Takže zpět k závodu samotnému. První hlášení byla na nejkratších kilometrech těsně po 
9té hodině a celkem dlouho se na nejvyšší příčce z hlášených holubů držel Václav Čejka ze 
Sázavy, když svého holuba na vzdálenosti 249,350 km konstatoval v 9.02.37 h, což znamenalo 
rychlost 1230,649 m/min. Pořadí v hlášení na nejvyšších příčkách se zásadně změnilo až před 
10tou hodinou, kdy holuba pana Čejky předstihli holubi z OS CHPH Uničov, nejdříve v 9.59 h hlásil 
svého holuba pan Miroslav Polášek z Rapotína, pak v 10.05 h pan Vlastimil Konečný z Vilémova a 
v 10.19.47 h pak Lubomír Kubáček z Bělkovic, který už na 1.místě zůstal až do konce. Hlášení 
jsou jedna věc, ale oficiální výsledky určují definitivně oficiálního vítěze, takže se na rozuzlení 
muselo nějaký ten den počkat.  

Po vydání oficiálních výsledků bylo a je o vítězích jasno! První příčky z Krajkové – 
Katovického memoriálu 2019 obsadili následující chovatelé: 

MSS CHPH celkově: Lubomír KUBÁČEK 
Pásmo ZÁPAD: Václav ČEJKA 
Pásmo JIH: Miroslav BLATA 
Pásmo STŘED: Lubomír KUBÁČEK 
Pásmo SEVER: Miroslav PALACKÝ 

Oslovil jsem všechny vítěze a požádal je o zodpovězení pár dotazů.  
1. Krátké představení chovatele a jeho chovu (začátky, linie holubů, úspěchy, současnost, 

budoucnost)  
2. Jak vnímá chovatel pásmové vítězství z Krajkové – Kat. memoriálu, kam tento úspěch řadí.  
3. Představení vítězného holuba, jeho původ, dosavadní kariéra, budoucnost.  
4. Osobní pohled na Krajkovou - Katovický memoriál a další nadoblastní závody.  
5. Pár slov závěrem. 

Pánové Čejka, Palacký a Blata mi své názory zaslali formou e-mailu, jejich odpovědi tedy 
doslovně zveřejňuji. S Lubomírem Kubáčkem jsem měl možnost hovořit osobně. 

 

Lubomír KUBÁČEK, Bělkovice – vítěz Pásma STŘED a celkový vítěz v konkurenci 
MSS CHPH 

Několikanásobný vítěz GM ČR, několikanásobný účastník a medailista olympiád a SEV, 
několikanásobný Mistr OS, vítěz mnoha oblastních i nad oblastních závodů. Tak by se dal stručně 
z pohledu holubářských úspěchů představit Lubomír Kubáček. Také by se hodilo dodat, že je i 
trojnásobným vítězem Katovického memoriálu, ale ono to vlastně už neplatí. Luba totiž „Kaťák“ 
vyhrál letos celkově již počtvrté, potřetí v řadě! Zdá se to být až neskutečné, ale je to fakt. 

Ke svému vítězství v Krajkové – Katovickém memoriálu Luba uvedl: 
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„Je to celkově moje čtvrté vítězství z tohoto závodu, třetí v řadě, čehož si nesmírně vážím. 
Tento závod mám velmi rád, je tam vždy velká konkurence a doufám, že toto nebylo mé poslední 
vítězství v něm. Udělám pro to maximum!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězka „Katovického memoriálu“ 2019 

Představení vítěze: 
„Vítězkou je moje roční holubice, které jsem dal jméno „Little Rose“. Jejím otcem je holub 

„Illusion“, vynikající závodník, od roku 2020 v chovu. Letěl mimo jiné 6. cenu Duisburg 769 km 
v Moravě, 6. cenu Koblenz 704 km v Moravě Střed a další špičkové ceny. Jedná se o vnuka „Dark 
Toniho“, který taktéž v minulosti Katovický memoriál vyhrál. Matkou vítězky je „1526“, super 
závodnice, která měl již ve svých dvou letech umístěny všechny 4 moravské dlouhé tratě, její 
matka toho samého dosáhla ve svých třech letech. „1526“ je vnučkou super chovného holuba „Van 
Hove“, bývalého vynikajícího závodníka, ze kterého byly mj. v r. 2018 z Katovického memoriálu 
dvě nejrychlejší roční holubice. Je také otcem Olympionika z Poznaně „Olympic Bull“. „Van Hove“ 
je opravdu špičkový chovný holub, jehož krev mi dělá radost nejen na domovském holubníku, ale i 
v testovacích stanicích ve světě. 

S vítěznou „Little Rose“ dolétl také roční holub „2020“, syn bývalého excelentního 
závodníka a nyní super chovného holuba „Blue Toni“, což je syn základního chovného „Toniho“. 
Jeho matkou je „Topstarka“, mj. vítězka závodu Rottendorf v Moravě Střed, tato letěla 4 x 1.cenu! 
Nyní je v chovu a dokázala již vychovat několik vítězů závodů a taky např. 2. ESO ročních v ČR 
2017. Výjimečná krev „Toniho“ má na svědomí vítězství Katovického memoriálu již potřetí, k tomu 
vítězství Moravského závodu Duisburg, ale také Moravského Knokke!“ 

Pohled na Krajkovou – Katovický memoriál a další nad oblastní závody: 
„Vždy jsem tyto závody preferoval a schvaloval. Jak jsem řekl již úvodem, jsou to závody ve 

velké konkurenci, kde obvykle vítězí opravdová kvalita. I do budoucna vidím, jako smysluplné, 
maximální sdružování se do větších celků a pořádání závodů v co největších konkurencích. 
Samozřejmě musí to být závody vzdálenostně přijatelné pro dané uskupení, což se nám na 
Moravě celkem daří a věřím, že bude takových závodů jen přibývat. Velká konkurence a 
ekonomika provozu jsou jasné hlediska, ke kterým by se mělo přihlížet!“ 
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Otec vítězky „Katovického memoriálu“ 2019 

Pár slov závěrem: 
„Více méně, vše bylo řečeno. K nastávající sezóně a ke každým dalším vzhlížím 

s očekáváním, samozřejmě tak jako každý bych chtěl dosáhnout pěkných výsledků, k tomu ovšem 
vede cesta trnitá a je za tím hodně tvrdé a poctivé práce. Ono ale většinou platí, že tvrdá práce se 
vyplácí, takže potom ta radost z dosaženého výsledku všechno vyváží. Všem ostatním bych chtěl 
popřát, aby si ten náš krásný koníček užívali a hlavně z něho měli radost. Protože ta radost je to, 
proč to děláme! Budu rád, když se budeme moci v co největším počtu a co nejčastěji potkávat ve 
společných závodech, ostatně to by měl být směr všech Sportovců. Zanechme spekulací, uznejme 
kvalitu soupeře a buďme k sobě slušní, tak aby nás to všechny bavilo.“ 

Do nové sezóny přeji všem hodně zdraví, úspěchů a radosti.“ 
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Václav ČEJKA, Sázava – vítěz Pásma ZÁPAD 

Je mi 46 let. Chov založil můj otec roku 1976 s holuby od pánů Košťála, Kareše, Kolaříka a 
Meruňky linií Espt, Bruan, Delbar, Fabry. Já mu pomáhal od 4 let, ale naplno, jako tým, jsme začali 
létat po mém příchodu z vojny v roce 1993. Bohužel od roku 2008, po úmrtí otce, jsem na to zůstal 
sám. Naštěstí mám chápavou manželku a 2 děti, kteří mi to nejen tolerují, ale i pomáhají. Syn 
Václav 10 let má zájem a baví ho to, tak snad mu to vydrží. Tito základní holubi jsou dodnes 
zastoupeni v chovu, a byli citlivě doplňováni se zaměřením na DT. Další zásadní význam měl 
dovoz holoubat od Vl. Kolaříka koncem 90 let a od Vlasty Váni mezi lety 2000 - 2008. Neocenitelné 
byly i rady těchto chovatelů, ta láska a přístup k holoubkům, co jsme viděli u pana Kolaříka bylo 
něco úžasného a mám to v sobě dodnes. Pro něj to nebyly jen stroje na výrobu bodů, myslím, že 
dnes toto mnoha chovatelům chybí. Tito holubi tvoří základní páteř mého chovu do dnešních dnů. 
Všechny holuby jsem vždy nasazoval na DT a kratší tratě používal na rozlet starých a prolétání 
ročních, mnohdy jsem všechny krátké tratě ani neletěl. Z důvodů nespokojenosti s přepravou na 
DT posledních let, jsem to byl nucen přehodnotit. Také z tohoto důvodu jsem se v roce 2011 
rozhodl do maratonských holubů zapářit rychlejší holuby, jelikož zde již ani nejsou klasické 
maratonské tratě, vyjma Oostende, a vybudovat chov s rozsahem závodů 200 – 800 km se 
zaměřením na vítězství v závodech. Navštívil jsem proto špičkové chovatele – Kubáček, Jochman, 
Rodr, Filipi, Mácha, Hradil F. a některé další. Zde mi nešlo ovšem jen o chovné holuby, ale 
převážně také o přípravu holubů na tyto kratší tratě. Do chovu jsem zařazoval holuby jen z vítězů 
závodů a tito museli špičkově létat i tratě nad 500 km.  

Jelikož chovám menší stav holubů, pro zábavu, kolem cca 20 starších 2 let a k tomu cca 25 – 30 
ročáků. 8 – 10 chovných párů. Je jasné, že nemohu soutěžit naplno o mistra oblasti. Série 10/7 z 
800 km a k tomu 15/7 z 500 km, na jaře dvojzávody o 1 víkendu (2018 to byly 3) je hlavně určeno 
pro velkochovatele, proto se snažím zaměřovat na oblastní a nadoblastní soutěže menších sérií 
2/2, 3/3, 5/3, atd. a především vítězství jednotlivých závodů. Tomu podléhá i výběr holubů, kdy 3 
letý holub musí létat do 2 %, nejlépe do 10 místa v OS. Dvouletý musí něčím zaujmout – rychlost, 
spolehlivost, vitalita, atd. U ročáků umístění neřeším, ale mám rád, když to jde, aby letěl alespoň 
jednu 500 km trať. Těší mě samozřejmě každý vyhraný závod, dodá to chuť a elán. Největším 
úspěchem, kterého si cením, je vítězství původního českého Maraton klubu (Oostende, Lille, Le 
Mans, Le Havre, Haag, atd.), v roce 2000, bohužel se potom rozdrobil na menší celky a jako 
takový zanikl, dále vítězství Sint Niklaas v pásmu východ Čech, vítězství Oostende 2015 v pásmu 
Moravy západ a 8. cena v celé Moravě, dál 2. cena Bad Bentheim – inter 2014 a i 2014 vítězství v 
Esu časopisu poštovní holub, v neposlední řadě samozřejmě letošní obhajoba pásmového 
vítězství z Katovického memoriálu.  

Musím říct, že všechny nadoblastní závody mají pro mě úplně jiný náboj a napětí, než 
závody OS, i když netvrdím, že nepotěší vítězství v OS, obzvlášť, když to je velká oblast s min. 
100 členy. Vždy jsem ovšem uvažoval pouze v rovině DT. Katovický memoriál jsem brával jako 
závod mezi dlouhými tratěmi. Zásadní zlom nastal v roce 2015, kdy jsem měl nejrychlejšího ročáka 
na celé Moravě z tohoto závodu a 10. v celkovém pořadí všech holubů a to mě takzvaně nakoplo a 
změnil se pohled na tento závod. Pásmové vítězství v roce 2018 (20. cena v celé Moravě) a 
hlavně obhajoba vítězství v pásmu v roce 2019 (5. cena v celé Moravě), mně dodává chuť a elán 
do dalších dnů, který je v letošní nelehké sezoně obzvlášť potřeba. Potěšilo mě i 5. místo OS (8. 
místo v pásmu) holoubka 146, což je synovec vítěze. Holub 573 v týdnu před závodem vyhodil 10. 
letku. Závod, jako takový, se mohl dobrovolně hlásit, a i když mám nejkratší vzdálenost, když jsem 
hlásil sedmého holuba a nikde nic, bylo mě to sakra divný, že hlásím jen já. Potom se to ovšem 
rozjelo a bylo z toho pásmové vítězství a 5. místo celkem, nečekané, ale krásné.  

„573“ je holub z velmi kvalitní rodiny, kdy bylo 5 bratrů a všichni si vedli skvěle, létali dobře 
již od ročních. Do 3 let nebyl „573“ z těchto ani ten nejlepší, jako lichý ročák umístil pouze 3 tratě, 
ale 23./ 2271 ks a 11./ 2717 ks nasazených ukazovalo, že umí být rychlý. Jako 2-letý umístil také 3 
tratě (velmi silné západní proudění po celou sezonu, závody s rychlostí 1500 a víc), zde však 
umístil Eschweiler – 20. cena OS. Ve 3 letech umístil 11 tratí z 12 nasazení, z toho 3 x 1. cena, z 
toho již zmiňované vítězství v pásmu západ z Katovického memoriálu, dále ještě 6. cena a 7. cena. 
Jeho syn „242“ vyhrál v r. 2018 závod Krajková 1. V letošní sezoně „573“ mimo již zmiňované 
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vítězství, umístil 4. cenu v OS Aschaffenburg 2. (498 km), 11. v pásmu/2909 nas. a dále 4. cenu v 
OS z Bayreuthu 2., v pásmu také 4./ 4771 ks. Jeho bratr „15“, jako dvouletý, vyhrál pásmový závod 
Aschaffenburg 3. roku 2017 (3338 nas), v roce 2019 má umístěných zatím 9 tratí. Letos si také 
dobře vede 3letý holub „146“ (syn jeho bratra ) a „156“ (syn bratra ). Důležité pro mě samozřejmě 
je to, že neletí pouze „573“, ale i bratři, syni a synovci. V chovu mám jeho sestry, bratry, žijí i 
rodiče. V závodním týmu jsou 4 přímí bratři, 2 čtyřletí a 2 roční. Otec pochází od J. Filipiho, 
původem 50% V.H.U a 25% National 823 a 25% Horemans. Matka je od F. Hradila opět V.H.U., 
dále Heberecht, Darling x Falco (špička u L.Kubáčka). Holubi V.H.U. mně celkově uchvátili a 
splňují mé požadavky na rychlé a tvrdé holuby od 100 do 800 km tratích a velmi dobře si sedli s 
mými původními holuby.  

Můj pohled na nad oblastní závody a kooperace jsem již vlastně prezentoval, jednoznačně 
jsem pro. Samozřejmě to může částečně ovlivnit počasí, ale s tím nic nenaděláme. Nelíbí se mi 
řeči o tom, jak společné vypuštění hrozně ovlivnilo dolet. Zajímavé je, že ti špičkoví holubi a 
chovatelé letí dobře vždy a za každého počasí. Samozřejmě, že to ovlivní rychlost prvních holubů, 
ale to by se nesměly provozovat i jiné sporty - skoky na lyžích, hod oštěpem a další, jelikož to také 
nikdy není 100% spravedlivé, ale ti nejlepší na konci sezony, i přes nepovedený některý závod 
stojí na bedně. Takže vždy je potřeba začít u sebe. Mrzí mě rozpad fungujícího Maraton klubu 
Čech, a dále kvůli aroganci a sebestřednosti či povýšenosti některých funkcionářů zánik po 2 
letech celostátního závodu Oostende, kdy se to prezentovalo s velkou slávou, jako nová tradice, 
dlouho nevydržela, bohužel. Můžeme se jen domnívat proč, zda vyhráli špatní chovatelé, nebo co 
za tím stálo, normální to ovšem není.  

Holubaření je náročný, ale překrásný koníček. Trápí mě ovšem již zmíněná přeprava 
dlouhých tratí. Představa, že dám do koše 20 – 30 kusů na DT mě odpuzuje, a ještě se tvářit, jak 
je to super. Proto jsem také poslední 2 roky z dálek stáhl a nasazuji minimálně. Přeprava na 
Tilburg a Duisburg 2019, dle videa, byla asi v naprostém pořádku. Ale hlavní problém - v zimě 
přihlásíme na DT, zaplatíme a čekáme kdo nás poveze, po kolika to nasypeme do košů a plán 
svozu a péče se pravděpodobně šije horkou jehlou za pochodu. Můj názor je, že by to mělo být, 
tak jako u jiných sportů a soutěží, dáno předem před přihlášením holubů. Kdo to poveze, plán 
svozu, plán ošetřování, rozměry boxů, po kolika holubech do boxů maximum (úprava dle počasí), 
a cena za holuba. Na tomto základě by se měl chovatel rozhodnout kolik holubů nasadí a zaplatí. 
Pokud se dozvím 3 dny před nasazením na Knokke, že nasazujeme ráno a musím si vyřídit další 
dovolenou (v pátek ráno nasazujeme 500 km trať), tři dny před košováním nereálné, a jiné další 
informace ohledně svozu a ošetření žádné, tak bohužel neletím. Jinak základem dobře fungující 
OS je samozřejmě předseda a jeho tým a myslíme si, že máme štěstí a takového máme, protože 
Václav Švec je člověk na svém místě. Chtěl bych všem popřát hodně úspěchů, jak na poli 
holubářském, tak hlavně v osobním životě. Dobře zvolené funkcionáři na následující období. A 
hlavně to zdravíčko. 
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Miroslav BLATA, Šardice – vítěz Pásma JIH 

Holuby chovám od 10 let - 1974, brzy to byli poštovní holubi. První nasazení na závody 
prostřednictvím chovatele Fr. Benešovského ze Šardic /již zesnulý/ v roce 1981, potom vojna, od 
roku 1990 jsem řádným členem MSS CHPH a také to byla první sezona na moje jméno. Holuby 
jsem měl své původní a v roce 1988 jsem přivezl holoubata od J. Palíška z Dřínova - tento od pana 
Mrhálka - Župka x Vylíčil, v roce 1985 u mě zůstal čvk holub DV. Z těchto holubů jsem choval 20 
let bez dalšího doplnění. Úspěchy jsem měl na dlouhých tratích a několik výborných závodníků. 
Dolety v první 10 OS, několikrát v první 3 - Oostende, Maastricht, Brusel, v roce 2011 to byla 
vítězka Bruselu, KT a ST nic. Vše z přirozené metody. V roce 2009 z důvodu zlepšení doletů z KT 
a ST jsem přinesl holoubata od pana Doležala z Dubňan /již zesnulý, několikanásobný mistr OS 
Hodonín/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítěz pásma Jih, holub 17-0164-376 

V současné době závodím na klasické vdovství, totální vdovství se z důvodu pracovního 
vytížení jevilo jako náročnější, zkoušel jsem, ale upustil jsem od toho. Budoucnost je nejistá, 
letošní sezona - velké ztráty - mne přivedla k uvažování o konci chovu PH. 

Vítězství vnímám jako velký úspěch, před tímto jsem vyhrál jen Brusel 2011. Holub 17-
0164-376 MP je potomkem holubů z mé dlouhotraťové linie nakřížené na potomky holubů pana 
Doležala. Jako roční volný byl nasazen 7 x na tratě do 350 km, vracel se  po procentech. Letos 
jako vdovec před vítězstvím 3 x umístěn. Dále s ním letím a pokud budu pokračovat, bude určitě 
nasazován. Perlička byla, že při vítězství přiletěl přímo na vlet s cizí holubicí, se kterou se ještě 
před vletem do holubníku popářil, ona následně skočila za ním dovnitř. Byla to SK - napojena, 
vypuštěna. Krajková je jistě zajímavý projekt, pro mne hlavně vzpomínka na zemřelé chovatele, 
jako připomínka a pocta výborné! Nadoblastní závody jsou určitě dobrým porovnáním výkonnosti 
holubů, ale jako v každém OS, jsou výsledky a dolety ovlivněny počasím a hlavně směrem větru, 
pokud fouká. 
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Na závěr bych řekl jenom to, že je pro zaměstnaného člověka, chodím na 12 hodinové 
směny denní i noční, velmi náročné časově a také psychicky. Vše zorganizovat tak, aby byl 
schopen alespoň nějaké konkurence chovatelům "důchodcům" nebo i "podnikatelům". Někdy si 
myslím, že i nějaký ten úspěch nevyváží to úsilí, které se musí vynaložit, aby se dostavil. Je to 
prostě náročné. 

 
 

Miroslav PALACKÝ, Valašské Meziříčí – vítěz Pásma SEVER 

Je mi 69 let a v naší rodině se stále chovali holubi. Otec choval užitková plemena a po jeho 
smrti jsem postupně tyto holuby měnil za poštovní holuby. Do Krhové se přestěhoval výborný 
chovatel a velký kamarád Miloslav Lacina a první holuby jsem měl od něj a místních chovatelů, 
především od pana Kolaříka a Bártka. V té době se na Valašsku prosazovali holubi Fabry, Espti a 
staří ostravští holubi. Ve spolku Valašské Meziříčí jsem od roku 1966. Největšího úspěchu jsem 
dosáhl v roce 1985, kdy jsem se stal mistrem OVS Nový Jičín. Po odchodu chovatelů okresu 
Vsetín a založení OS Valašska a přechodu naší ZO Val. Meziříčí jsem se umísťoval v první 
desítce, později v první pětce chovatelů OS.  

Obrat nastal postupnou výměnou holubů v roce 2010, kdy v informačním zpravodaji byl 
článek o holandském tandemu bratří Leidemanů a hlavně podloženy výsledky chovných holubů. 
Dražba se uskutečnila v Hluku. Vzhledem k tomu, že v tomto roce mi bylo 60 let, manželka mi dala 
10.000 Kč na koupi holubů. Domů jsem donesl jednoho holuba a dvě holubice. Po čase se 
ukázalo, že jsou to tři holubi a nastal problém s čím je spářit. Oslovil jsem kamarády. Nejlepší 
spojení byla holubice od Lubomíra Kubáčka dcera „Hebberechta 308“. Ta ve spojení s holubem NL 
037 dala potomky, kteří byli dobří závodníci - H „222“. 
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Vítězka 17-0199-790 

A hlavně chovní holubi He „252“ a především He „271“, která ve spojení s holubem „NL 
102“ jsou rodiči holubice „790“, která je vítězkou závodu Krajková KM pásma Sever. Tato holubice 
na dalším závodě pásma Sever z Gothy 540 km, získala 1. místo v OS a 10. místo v pásmu Sever. 
Její sestra „305“ byla zařazena do chovné voliéry za svoje úspěchy 3 x 1. cena v OS (Plzeň, 
Tachov a Bamberg), 3 x CV ve sportovních kategoriích. Úspěch „790“ bych řadil na druhé místo, 
protože v roce 2014 holub „965“ obsadil 2. místo z Oostende 1060 km z celé Moravy. Týden po 
Krajkové, ze závodu Hamm 768 km, v pásmu Sever, získala holubice „628“ (částečná příbuzná 
„790“) 1. místo ze 1608 holubů.  

Mým přáním je dostat holuba na olympiádu, snad právě „790“ má nakročeno na ni. 
Závěrem by všem chovatelům popřál hodně zdraví, úspěchů a pevné nervy těm, kteří pro náš 
krásný koníček dovedou něco udělat. 

 

Martin Jurásek 

 

 

 



 

- 11 - 

Moravští dálkaři II. 

 

Vážení čtenáři, věřím, že oceníte pokračování článku „Moravští dálkaři“ z prvního čísla 
2020 našeho časopisu. Vybrali jsme pro vás další excelentní skupinu holubů, Esa dlouhých tratí 
mistrovství Moravy a Slezska v konkurencí celého MSS, Esa maratonu a Super Esa maratonu. Čili 
holuby, kteří vynikají nejen schopností zazářit vynikajícím způsobem na jednom, či dvou závodech, 
ale holuby, kteří nám imponují schopností zvládat tyto extrémní závody na špičkové úrovni 
opakovaně, někdy i několik let. Jako prvního vám představíme vítěze soutěže Eso dlouhých tratí 
MMDT 2019 chovatele Libora Nováka z OS Haná.  

 

1. Eso MMDT 2019 

Holub Libora Nováka 15-019-908 ze ZS Nezamyslice v OS Haná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeho úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

14.7.2018 Duisburg - MSS 765,001 245 4816 

28.7.2018 Knokke - MSS 999,806 272 2872 

15.6.2019 Koblenz - pásmo Střed 712,281 5 1697 

29.6.2019 Eindhoven -MSS 883,589 1 2823 

14.7.2019 Duisburg - pásmo Střed 765,001 90 1071 

27.7.2019 Knokke - pásmo Střed 999,806 13 556 

Holub 15-019-908  byl vychován na mém holubníku. V jeho rodokmenu jsou staří moravští 
dálkaři Fabry, Roosens nakříženi na holuby Verhellen, Herbots. Rodiče holuba "908" jsou 
původem od dua Polášků z Holešova. Otec holuba "908" číslo 14-0266-109 je syn "78" 
olympionika z Dortmundu v kat. E. Matka holuba "908"  číslo 09-0266-854 Verhellen x Herbots. 
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Holub "908" byl vychován jako pozdní holoubě, z toho důvodu jako mladý nebyl trénován. 
Jako roční nezávodil, byl jen soukromě trénován. Závodit začal jako dvouletý, letěl jen závody do 
500 km. Ve třech letech letěl celý program v OS. Byl nasazen na 11 závodů a umístil 9, z toho 2x 
pětistovku a 2 dlouhé závody Oostende a Duisburg. Tím prokázal své dálkařské schopnosti. V 
roce 2019 jsem holuba zařadil do týmu pro dlouhé tratě. Můj předpoklad se vyplnil a holub umístil 
všechny 4 dlouhé závody. V konkurenci pásma Střed MSS získal 5. cenu v závodě Koblenz, 1. 
cenu ze závodu Tilburg (který vyhrál i v rámci celé Moravy), 90. cenu z Duisburgu a 13. cenu z 
Knokke. Díky těmto výsledkům se stal 1 Eso MMDT 2019. 

"908" je holub, na kterém jsem pozoroval od mládí jak se mění a vyzrává. Jako mladý se 
stále snažil v holubníku najít místo k sezení někde vysoko. Zřejmě proto, že měl budník úplně dole 
u podlahy. Proto jsem mu vyrobil sedačku nahoře naproti budníku. Okamžitě pochopil, že je dělaná 
pro něho a stále si ji hlídal. Od montáže této poličky se uklidnil a začal velice dobře závodit.  

Také sourozenci holuba "908" velice dobře závodí na DT. Na poslední přetěžké Oostende 
jsem nasadil tři sourozence holuba "908" a všichni tento závod dolétli v cenách. Tento výkon mi 
dopomohl k 1. místu v MMDT 2019. 

 

2. Eso MMDT je holub 15-0149-157, Hašo Slavomír, 1. Eso DT pásma Sever MSS viz. článek 
„Moravští dálkaři 1“ v č. 1/2020 

 

3. Eso MMDT 2019  

Holubička 16-0234-1529 Lubomíra Kubáčka z Bělkovic, OS Uničov 

Holubice 16.0234.1529 je vnučka Olympijského holuba z Budapeště 10-0234-6533 
v kombinaci na holuby Hebberecht.  

Holub „6533“ byl nejenom Olympijským holubem, ale také super Esem Moravy 
Střed v roce 2013! Jeho syn č. „530“ z roku 2014 se stal také super Esem Moravy Střed 
v roce 2016, stejně tak jako jeho vnuk „Olympic Bull“ ( 16-1539 ). Tomuto holubovi se 
podařilo titul super Esa získat jako ročnímu! V roce letěl špičkově několik dlouhých tratí, na 
to navázal také ve dvou letech, kdy se mu podařilo nominovat na Olympiádu v Poznani. Že 
jde o skvělou rodinu potvrzuje fakt, že holub „Olympic Bull“ v prvním roce chovu vychoval 
vítěze závodu holoubat. 

Její úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

15.7.2017 Leverkusen 746,855 7 196 

16.6.2018 Koblenz 704,442 171 2241 

30.6.2018 Eindhoven 889,104 9 211 

14.7.2018 Duisburg - MSS 769,527 747 4816 

28.7.2018 Knokke - NZ nad 1000 1007,131 198 1888 

15.6.2019 Mayen 723,674 3 199 

29.6.2019 Eindhoven - MSS 889,104 86 2823 

14.7.2019 Duisburg - MSS 769,527 450 3622 

27.7.2019 Knokke - MSS 1007,131 32 1802 
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Celkem 30 cen, 13.712 km 

 

 

4. Eso MMDT  

Holub 15-0149-295, Teamu ŽEDEK, z OS Beskydy 

Dlouhotraťař, kliďas a spolehlivý - to vše je holub číslo 15-0149-295. Holub v jehož 
genech koluje krev holubů p. Randjaka, syna Nezmara p. Machy a Pőmll Desmeth Mathis. 
Je to syn, který dokázal navázat na výkony své matky. Výborné závodnice na dlouhé tratě číslo 
13-0149-950. Holubice, jež vynikala na závodech nad 1000 km. Největší úspěch této holubice je 
přílet z Oostende v roce 2017, ten den v čase 21:19:03, kdy už nevidíte ani na krok. V současné 
době je už jako chovná holubice. 

V roce 2018 jako tříletý holub přispěl svými výkony k prvnímu místu Moravě. V tomto roce 
bodoval všech pět závodů v OVS Region Beskydy. 

Získal 1. místo za výkon v OS 

Obdržel 1.místo v kategorie C a E v OS Beskydy  

Oceněn jako ESO časopisu Poštovní holub 

V roce 2019 úspěšně bodoval čtyři dlouhé tratě v OS Beskydy. A uvidíme, zda se  mu 
podaří v roce 2020 přidat další úspěch do své kolekce. 
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Jeho úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

16.6.2018 Hamm - Sever 768,740 15 1996 

30.6.2018 Eindhoven  - Sever 961,573 31 1048 

14.7.2018 Duisburg  - Sever 841,646 40 1346 

28.7.2018 Knokke  - Sever 1080,283 4 715 

15.6.2019 Hamm  - Sever 786,445 21 1608 

29.6.2019 Eindhoven  - Sever 961,573 19 695 

13.7.2019 Duisburg 841,660 21 210 

14.7.2019 Duisburg  - Sever 841,660 51 1029 

27.7.2019 Knokke  - Sever 1079,146 78 500 

 

Celkem 25 cen, 14.420 km 
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1. Eso Maratonu  

Holubice 12-0266-908 Josefa Fuksy z OS Zlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 13.926 km, 21 cen 

Její úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

12.7.2014 Mayen 2. - inter 751,563 909 5591 

4.7.2015 Bad Bentheim 810,102 52 410 

30.7.2016 Oostende - MSS 1038,147 21 2922 

2.7.2017 Eindhoven-Tilburg 921,353 30 190 

15.7.2017 Leverkusen 777,848 29 171 

29.7.2017 Knokke - NZ nad 1000 1038,147 14 2255 

30.6.2018 Eindhoven - MSS 921,353 82 4094 

28.7.2018 Knokke - NZ nad 1000 1038,147 253 1888 

29.6.2019 Tilburg 921,353 7 217 

27.7.2019 Knokke - MSS 1038,147 24 1802 
 

Vítězná holubice maratonu je z otcové strany dcerou H 08-0266-615. Tento všestranný 
závodník a dálkař nalétal ve své kariéře více než 14 tis. km, ale významná byla hlavně jeho 
chovná hodnota. Viz. další jeho potomek H 15-0266-98 - vítěz těžkého Tilburgu 2019 /1.den v OS 
jen dva holubi/. Otcem "615" je pak opět špičkový dálkař H 94-32-5073 /linie Verhellen-Hlačík. 
Tento holoubek nalétal přes 15 tis. km a tři roky za sebou figuroval v OS ve špičce v kateg. "C". 

Z matčiny strany v rodokmenu převažují spíše středotřaťaři, z nichž za zmínku stojí 
zejména chovný H 15-0266-160. Tento H pochází z linie Rodr a jeho potomci úspěšně závodí u 
přítele Pepy Černého. 
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2. Eso Maratonu je holubice 15-0237-983 Zdeňka Svobody, viz. Článek „Moravští dálkaři 1“ v 
č. 1/2020 

 

3. Eso Maratonu  

Holubice 12-0236-6571 Pavla Bartla z OS Uničov, současně je 2. Super Eso Maratonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubička 12-0236-6571 pochází ze staré tvrdé dálkařské krve Fabry, Arens, 
Delbar. 

Otec holubičky byl naše závodní a chovná ikona 02-0236-1309, vynikající závodník 
na dlouhé tratě a snad ještě lepší chovný holub. Vychoval celou řadu výborných holubů na 
dlouhé tratě. Je i otcem holouběte, které letělo 3. místo z velmi těžkého finále testovací 
stanici v Číně. 1309 letěl 4. cenu Oostende a 11. cenu Brusel v rámci celé Moravy.  

Matka holubičky je 09-0236-428 výborná závodnice na dlouhé tratě 3x se umístila z 
Oostende v rámci celé Moravy. Získala i 1. cenu z Oostende v rámci oblastního sdružení. 
Pochází ze dvou originálů od Jindřicha Svobody z Ludgeřovic linie Delbar. 

Celkem 17.932 km, 35 cen 
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Její úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

14.6.2014 Mayen 1 707,706 82 611 

20.6.2015 Mayen 707,706 33 228 

4.7.2015 Bad Bentheim  754,436 151 1303 

1.8.2015 Oostende - MSS 989,543 155 3097 

18.6.2016 Mayen - Jih + Střed 707,706 80 3988 

3.7.2016 Bad Bentheim - MSS 754,436 440 4288 

16.7.2016 Leverkusen  729,382 214 1819 

30.7.2016 Oostende - MSS 989,543 218 2922 

29.7.2017 Knokke - MSS 989,543 634 3399 

30.6.2018 Eindhoven - MSS 870,981 127 4094 

28.7.2018 Knokke  989,543 2 707 

15.6.2019 Mayen 707,706 1 199 

29.6.2019 Eindhoven - MSS 870,981 372 2823 

27.7.2019 Knokke - MSS 989,543 15 1802 
 

 

1. Super Eso Maratonu 2019 

Holub 11-0270-320 Josefa Kostrhuna z OS Zlín 
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Jeho úspěchy na dlouhých tratích: 

 

    km umíst. nasaz. 

13.7.2013 Leverkusen - Střed 768,575 409 2206 

28.6.2014 Bad Bentheim 803,393 10 844 

12.7.2014 Mayen 2. - inter 740,993 493 5591 

26.7.2014 Oostende 1028,767 51 464 

20.6.2015 Mayen  - Střed 740,993 389 2253 

1.8.2015 Oostende 1028,767 19 265 

18.6.2016 Mayen – Jih + Střed 740,993 293 3988 

30.7.2016 Oostende 1028,767 18 276 

17.6.2017 Koblenz  721,943 234 2237 

2.7.2017 Eindhoven-Tilburg 912,587 68 349 

15.7.2017 Leverkusen  768,556 136 2024 

29.7.2017 Knokke - NZ nad 1000 1028,767 377 2255 

30.6.2018 Eindhoven - MSS 912,587 443 4094 

28.7.2018 Knokke - NZ nad 1000 1028,767 189 1888 

15.6.2019 Mayen 740,993 29 328 

29.6.2019 Eindhoven - MSS 912,587 101 2823 

14.7.2019 Duisburg 793,992 20 198 

27.7.2019 Knokke - MSS 1028,767 13 1802 

Zraje jako víno - tak by se dala definovat závodní kariéra závodního holuba č. 320. 
Nejlepších výsledků totiž dosáhl jako 8-letý v roce 2019. Obsadil 5. místo v soutěži ESO DT 
Moravy a především pak 1. SUPER ESO maratonu Moravy za šest umístění ze závodu Oostende 
– Knokke. Že se jedná o typického maratonce, dokazuje jeho devětkrát nasazení na závody nad 
900 kilometrů a devět umístění. Dále za život umístil 23 závodů se součtem 17 920 km, a to 
znamená, že průměrný závod měřil 780 km. 

Otec „320“ – byl chovný vkrevněný holub, původem Sklenář x Greš.  

Matka byla dcerou holuba č. 126 (vynikající dálkař, potomek druhé generace holubů od S. Toye) a 
chovné holubice, jejíž oba rodiče byli vnuci 1. národního vítěze Barcelony (Marx) a 1. inter vítěze 
Barcelony (Kipp) oba linie Arden. 

 

2. Super Eso Maratonu je holubice 12-0236-6571 Pavla Bartla, viz. 3. Eso Maratonu 

 

3. Super Eso Maratonu 2019 

Holub 12-0164-564 Ivana Ingra z OS Hodonín 

Holub 12-0164-564 strak byl vychován u majitele Ivana Ingra z Kyjova. Není holubem na 
koeficienty, což mně ani nevzrušuje, ale naprosto spolehlivým dělníkem. jak má holub být, takže 
boduje krátké, střední a dlouhé tratě. V roce 2017 měl 9 cen.  

Holubník závodil přirozenou metodou, ale to se jenom tlačila kára jiným chovatelům. Ač nerad, 
přešel jsem od roku 2016 na totální vdovství. Ze 4 oddělení jsem určil jedno, které se stalo 
vdovské. Bylo jedno zda tam byli holubi tříletí nebo šestiletí. Všichni bez rozdílů se stali vdovci a 
vdovy. Ti samí holubi, kteří umisťovali v přirozené metodě 3 až 4 závody ročně, svoje výkony 
zdvojnásobili a někteří jedinci ztrojnásobili. Samozřejmě jsem v mistrovsví OS poskočil zhruba o 
30 míst dopředu. Tento holub nerad cvičí v hejnu vdovců, sedá jako první na vysoký smrk a po 
čase sám odletí za práskání křídel a přiřadí se k hejnu. 
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Jeho úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

1.8.2015 Oostende  1017,200 128 933 

30.7.2016 Oostende  1017,200 17 875 

17.6.2017 Koblenz  707,953 112 4318 

29.7.2017 Knokke  1017,200 90 1031 

16.6.2018 Koblenz  707,953 157 4275 

28.7.2018 Knokke - NZ nad 1000 1017,200 252 1888 

27.7.2019 Knokke 1017,219 18 228 

 

Rodiče holuba 564 jsou: otec 10-0164-297 mktm. a matka 10-0164-243 mp. Tato holubice 
243 velmi dobře spolehlivě létala jako vdova. Např. v roce 2016 měla 8 cen. Protože létala, tak se 
zřídka odchovávalo. Přesto je po ní nadějný holub 16-0164-429 mramor. V roce 2018 měl 10 cen, 
v roce 2019 celkem 8 cen. Rodiče holuba 297 a holubice 243 jsou přesazeni od chovatele 
Odložilíka Jaroslava ze Střílek, již nebožtíka. Po jeho smrti mně bylo holubů a rodiny líto, tak jsem 
přebral celý chov, asi 45 holubů. Samozřejmě ti nelepší tam již nebyli, ale některé jsem později 
získal. Holuby jsem přesazoval do Kyjova. Někteří se při přesazování ztratili /dravci/ ve Střílkách a 
cestou, někteří na letech a některé mám doposud. Holub přesazený 471 měl již 11 cen, když 
doletěl ze závodu s otevřeným zobákem dýchavičný a druhý den zemřel. Mohl mít ještě další ceny. 

Matka holubice 243 a babička Super ESA 564 dala špičkového závodníka 13-0164-80 mk v 
roce 2018 z 15 nasazení 13 cen. Ze strany otce byla vychována holubice 11-0164-365 mk 
momentálně má 50 cen. V roce 2014.udělala 11 cen, 4. ve výkonu holubic. V rodových knihách od 
Oložilíka jsem zjistil původ Janssen od chovatele pana Kyslíka a rakouského chovatele Eberhart 
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Walter. Doposud jsem na lepší holuby nenarazil. Momentálně zkouším 6 chovných párů od  ing. 
Petra Chytila, tak uvidíme. 

 

4. Super Eso Maratonu 2019 

Holubice 12-0333-1130 Jaroslava Musila z OS Vysočina 

Panu Musilovi je 56 let. Bydlí s rodinou v malé vesnici Černovice v nadmořské výšce 670 
m.n.m. na západní straně okres Blansko. Závodí v OS Vysočina a je členem MS – Nedvědice. 
Holuby chová od svých 15. let s malými přestávkami. V roce 1990 postavil zahradní holubník u 
nového rodinného domu. Od roku 1991 bez přerušení závodí nepřetržitě do dnešních dnů. 

Jeho zaměření na dlouhé tratě dokumentují i některé individuální výsledky závodů: 

Bad Bentheim 2015 726,47 km 10/5  Eschweiler 2014 740,09 km 10/6 
Knokke 2015  950,93 km   7/5  Knokke 2017  950,93 km   9/6 
Eindhoven 2018 834,70 km 14/9  Knokke 2018  950,93 km    7/5 
Duisburg 2019      716,15 km  10/8 

Některé nejlepší výsledky v mistrovstvích: 
1997 – 2. místo ZZ holoubat série 10/7  2006 -  8. mistr dlouhých tratí České republiky 
2006 – 2. mistr OS Svitavy    2007 – 1. mistr holoubat OS Jihlava 
2006 – 5. mistr MDTVČ    2015 – 2. mistr MDT pásma západ MSS 
2006 – 7. Generální mistr České republiky  2019 – 8. mistr MDT pásma západ MSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice 1130 je z úspěšné linky mých dlouhotraťových holubů. Otcem je H-11-0333-320, 
8. Super eso ZZ 2018, Van Lon x Imbrecht. Matka He-10-0303-1194, 6. Eso ZZ 2016 Imbrecht x 
Janssen. 

Holubice 1130 nebyla moc nasazována. Jako holoubě byla dvakrát nasazena a jeden 
závod umístila. Jako roční nezávodila a ve třech letech se na začátku sezóny zranila po útoku 
dravcem, proto také sezónu 2015 ukončila. Další roky byla 3 krát až 4 krát nasazena na střední 
tratě a potom byla nasazena 2 krát až 3 krát na dlouhé tratě, takhle to praktikuji všechny roky. 
Většinou dvě dlouhé tratě umístila. Holubice závodí přirozenou metodou. U mě jsou většinou 
holubi na dlouhé tratě nasazováni od 3 až 4 let, závodím s nimi do 8 let.   
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Její úspěchy na dlouhých tratích: 

    km umíst. nasaz. 

26.7.2014 Knokke - MSS 950,920 197 2973 

  5.7.2016 Bad Bentheim 726,470 66 401 

30.7.2016 Knokke - MSS 950,930 172 2922 

29.7.2017 Knokke - MSS 950,930 483 3404 

30.6.2018 Eindhoven - MSS 834,700 742 4094 

28.7.2018 Knokke - MSS 950,930 204 2872 

27.7.2019 Knokke 1017,219 18 228 
 
 
Sumarizace a korektura texů 
Ing. Jaroslav Novotný 
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První žena - Mistr OS v České republice  
Michaela Mecerová, OS Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V dnešní reportáži Vám chci představit prvního Mistra OS - ženu v  ČR: Michaelu 
Mecerovou, která závodí v OS Praha. Zároveň je i předsedkyní tohoto Oblastního spolku. 
 
Známe se již dlouho a tykáme si, rozhovor se uskutečnil v příjemném prostředí u Michaely doma 
ve vesnici Tatce poblíž D11. Zajímavostí je, že v této vesnici Tatce holubaří a zároveň závodí tři 
chovatelé, což je v dnešní době na malou vesnici asi už rarita. Jsou to jak již zmiňovaná Michaela 
Mecerová, Vlastimil Váňa a team Mašínovi P+ J. 

Pavel:  
Míšo, úvodem mi dovol Ti ještě jednou pogratulovat k Tvému prvnímu titulu Mistr OS, jsi první 
ženou u nás, která to dokázala. Je to super. A hned Ti položím první otázku: prosím Tě, přibliž 
čtenářům časopisu Poštovní holub Tvé chovatelské začátky. 

Michaela:  
Jak jsem se dostala k chovu poštovních holubů? Dá se říci, že jsem se narodila s pírkem holuba v 
ruce, protože můj otec dlouhá léta holubařil a já jediná to po něm zdědila.  

Zlomovým rokem byl rok 2010, kdy se stávající zděný holubník předělal na voliéru s 20 budníky a 
postavilo hlavní závodní oddělení s 24 budníky, v tuto chvíli pro dvouleté a starší samce a oddělení 
pro závodní vdovy. Následný rok se opět budovalo, přistavělo se oddělení pro holoubata a závodní 
oddělení pro roční holuby s 20 budníky. 

Pavel: 
Jaké to je, být předsedou a úspěšnou chovatelkou v této téměř ryze chlapské zábavě. 

Jaké je to, být předsedou? V dnešní době je to těžká práce v které se hodně lidem nezavděčíš a 
zároveň je to odpovědnost vést takto velký celek. Jak jsem již říkala, tuto funkci zastávám v OS 
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Praha od roku 2016, kdy tuto funkci ukončil Víťa Schejbal, ml. Mojí výhodou bylo, že jsem měla 
základy chodu OVS z bývalé OS Peruť a musela jsem se jenom naučit „srovnat“ chlapy na 
schůzích a konferencích. Vždyť to znáš jak to chodí na konferencích. Někdy to bývá ostřejší. 
Pamatuji se, že když jsem přijela jako zástupce MS na první konferenci OS Praha a všichni pražští 
chlapi na mě koukali jako kdo to je? Ženská? A ona jako závodí? A stejný tento pocit jsem měla 
když jsem přijela na první konferenci ČS a na svazovou konferenci ČMS. V té době jsem znala 
jenom pár funkcionářů, kteří tam jezdili. Na otázky typu „ty jako děláš předsedu OS Praha?“ jsem 
musela několikrát odpovídat. Prostě si chlapi na mě museli zvyknout jako na ženu funkcionářku. A 
v dnešní době se už s některými kamarádím.  

A úspěšnou chovatelkou? Je to trnitá a těžká práce dostat se až na vrchol. Vždy to byl můj sen, dá 
se říci od té doby kdy jsem sama začala závodit. Byla jsem šťastná jako blecha když jsem vyhrála 
první závod, bylo to v roce 2006 a byl to závod holoubat Werneberg-Köblitz a holoubátko 06-070-
552 pl. 

V poslední době jsem se i setkala bohužel se závistí, hlavně minulý rok. Kdy jsem se doslýchávala 
takové řeči, že nemám šanci vyhrát, že na to nemám, že tady jsou na to jiní chovatelé. A takovéto 
řeči ti vlévají krev do žil a motivují tě do toho abys ještě více zabral a dokázal jim pravý opak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel: 
Kolik máš závodníků připravených na závody a jakou metodou závodíš? 

Michaela: 
Zpravidla mi každý rok přezimuje cca 80 závodníků, kteří jdou v dubnu do boje.  

Na začátku své holubářské „kariéry“ jsem po vzoru otce létala na přírodu, protože naše celá 
rozvětvená rodina miluje pečená holoubátka. Po „nátlaku“ chovatelů ze základní organice a 
zkušenostech, které jsem od nich odposlouchávala u nasazování jsem se rozhodla,  když se v 
roce 2010 předělali holubníky, že na „přírodu“ již nebudu závodit a rozhodla jsem se pro totální 
vdovství, protože jsem toho názoru, že holubice dokáží také špičkově létat. Slýchala jsem i názory 
toho typu, že vdovec je fixovaný jenom na  jednu holubičku a že když se ztratí , tak už nepodává 
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takový výkon. Ale není to tak pravda. V loňském roce  můj nejlepší závodník ztratil svoji holubici , 
našel si jinou a na konci sezóny vyhrál první místo. Někdo se mnou nemusí souhlasit, ale já jsem 
tohoto názoru.  

Do páru závodníky většinou dávám kolem 13. března tak, aby na náš třetí závod Amberg 1 byl 
nasazen „celý holubník“ a poté nastává vdovství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel:  
Jaký je původ Tvého chovu? Z výsledků vím, že máš úspěchy hlavně na dlouhých tratích… 

Michaela: 
Původ mých holubů je od místních chovatelů, např. Váňa Vlastimil, Řehák Josef, Pavelka Vladimír, 
Carda Bohumil, Teslík Milan, Heller Pavel. Od prvních dvou chovatelů krev jejich holubů stále 
koluje na mém holubníku, jsou to hlavně dlouhotraťoví holubi. Následně jsem i já koukala po jiných 
posilách – byli pořízeni holubi na KT a ST kmene Schellens, G. Vandenabeele, Jansenský pár č. 1 
od Olympie Mácha a dobře se na mém holubníku osvědčila holoubata od Jirky Kroupy, jedna 
holubička od něj byla v OS Praha Eso holubicí. V jedné soutěži v roce 2014 jsem vyhrála pozdní 
holubičku 14 0234 671 mk od Luboše Kubáčka kmene Gaston Van De Wouwer x Toni, která je 
bábou pěti vítězů závodů a matkou loňské Eso holubice OS Praha 17 0107 246 mk. 

Následný rok 2015 byl pro mne zlomový, protože jsem získala od Pexy Václava holoubátko 15-
0127-2033 mp linie Guido Van Ganeghem x Reynaert (FIGO), což se ukázalo jako trefa do 
černého. Tento sameček „2033“ je otcem už zmiňovaných pěti vítězů závodů a dá se říci i můj 
nejchovnější holoubek, jeho partnerka je dcerou „Gastonky“. 

Na dlouhé tratě si tady stále držím staré linie holubů Espt a Aarden – Dolle. Za zmínku stojí 
holoubek 11-0108-859 mk Aarden x Espt (viz. foto), který již odchovává ve voliéře a stále závodící 
holoubek 16–0107-161 tm Aarden-Dolle x Espt-Nijsten, který v loňském roce letěl 27.c Eschweiler 
623 km, 2.c Knokke 1- ZZ 833 km a 4.c Knokke 2-ZZ. Letošní rok,doufám, že bude taky tak dobrý 
a že konkurenci trochu potrápí a hlavně, že se k němu přidají i jeho mladší sourozenci. 
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Pavel:  
Jaké preventivní kůry během roku děláš a jaké používáš krmivo ? 

Michaela: 
Před sezónou přeléčuji na všechno možné. Začínám léčebnou kůrou v lednu, míchám jim 
sedmidenní kůru ronidazolu a sutricolu. Poté jsou nevakcinována proti pseudomoru vakcínou 
Pharmavac-Columbi. Tuto léčebnou kůru opakuji ještě v době když všechny páry sedí na hnízdech 
na vajíčkách. Letos jsem v únoru ještě podávala lék Gambakokzid, který je přímo určen na 
trichomoniázu a kokcidie. Samozřejmostí je, že pokaždé antibiotické kůře dostanou holoubci 
probiotika, vždy jsem používala sypké na krmení kde jsem používala nosič česnekový olej, ale 
letos jsem přešla na tekutá probiotika (takové mé usnadnění práce).V sezóně každých 14 dní 
tricho a druhý týden dýchací cesty. Podle uvážení samozřejmě mají i česnek s cibulí a čaj 
Naturaline od fy Natural, který hojně využívám. Sem tam se taky podá nějaký vitamínek, jak já 
říkám urychlovač letů. Co se týče krmení, léta již používám značky Vanrobaeys (Top Energy a 
Lady Mix pro závodní vdovy) a Czempion (dieta, turbo dieta, závodní směs bez hrachu a s 
hrachem). Používala jsem i jiné, ale s těmito jsem nejvíce spokojená. 

Pavel:  
A jak u Tebe probíhá příprava na závody? 

Michaela: 
Jak jsem již říkala: první dva závody jsou holubi nasazováni ještě z holoubat, na třetí závod KT je 
nasazen „celý holubník“ a po návratu začíná vdovství. Vdovci jsou k proletu pouštěni každý den na 
hodinu ráno a večer. Vdovy jenom odpoledne cca na 2 hod. 

Holubice vdovcům ukazuji až od půlky sezóny. Vloni to bylo přesně na ZZ Bad Vilbel, který pro 
mne byl velkým překvapením. Po návratu jsou vdovy u samců cca 2-3 hod, vše se přizpůsobuje 
obtížnosti daného závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel:  
Jakými úspěchy z poslední doby se můžeš pochlubit? Nebuď zbytečně skromná… 

Michaela: 
Pro mě asi největším překvapením byl r. 2018, kdy moje holoubata vylétala titul mistra OS Praha a 
hlavně první místo v Čechách v mistrovství holoubat a holoubátko 18-0107-309 (FIGO) bylo třetí v 
Olympijské kat. F v Čechách a na 13. místě v Olympijské kat. F v rámci ČMS CHPH. 
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V loňském roce byly pro mě asi nejúspěšnější závody Heilbron 1, 429 km, který vyhrál holub 16-
0107-130 (FIGO). Zemský závod Bad Vilbel 444 km, kterého jsem se tak bála a šla do něj s 
nejlepší přípravou kterou umím a ono se to vyplatilo. Vyhrála jsem ho jak na první sérii, tak i první 
místo v celkovém pořadí OS a první tři holubi v závodě. Za zmínku stojí, že první a druhý holub 17-
0107-236 a 237 jsou bratři krve Toni, Pexa, Figo. V celkovém pořadí Zemského závodu byli bratři 
pro mě na krásném 22. a 24. místě a v druhém pásmu nad 400 km na 6. a 7. místě. 

Třetím vyhraným závodem byl závod Amberg 5, 238 km, který vyhrál brácha „130“ , holub 16-
0107-131 mk, který byl i vloni první v Olympijské kat. A nyní je již přeřazen do voliéry. 

A pro mě neskutečným zážitkem v loňském roce byli Zemské závody Knokke 833 km, oba dva tyto 
závody jsem vyhrála na první sérii, byla to radost vidět závodníky padat tak za sebou z těžkých 
závodů. 

U druhé Zemského závodu Knokke to bylo umocněno i tím, že v naší OS Praha to byl náš poslední 
závod. A jak se říká od čtvrtka (nasazení na závod) byly rozdány karty a čekalo se jen jak to vše 
dopadne. Jak víme, z důvodu špatného počasí byli holoubci drženi na startu o dalších 24 hodin 
(což se následně ukázalo jako správné rozhodnutí) a povel ke startu dostali až v neděli v 8.40 hod. 
Co si budeme povídat, byli to nervy, horší jsem v sezóně snad neměla. Pro mě pak neskutečným a 
nezapomenutelným zážitkem bylo vidět přilétnout holubičku 16-0107-174 a vědět, že je to ona, 
která přinesla body a potvrdila mistra OS Praha a zároveň byla druhá ze závodu v OS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky v souhrnu za poslední dva roky: 
rok 2019 
Mistr OS Praha 
1. místo v kooperaci OS Praha a OS Středočeský při sérii 5/3 
2. místo mistrovství holoubat 
1. místo mistrovství krátkých tratí 
1. místo mistrovství středních tratí 
2. místo mistrovství dlouhých tratí 
1. místo mistrovství holubic 
3. nejvýkonnější holub OS Praha 17 0107 237 H – 11 tratí 3421 km 
8. nejvýkonnější holub OS Praha 16 0107 131 H – 10 tratí 3027 km 
1.,4.,5.,7., místo výkon holubic 
Eso holubice 17 0107 246 He 
Super Eso 17 0107 237 H 
 
rok 2018  
3. místo OS Praha 
1. místo mistrovství holoubat OS Praha 
1. místo mistrovství holoubat Čech 
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Holubice 14-0108-3657, Macha x Heller, spolehlivá, za život 46 cen 12.195 km 

Pavel:  
A jak s holoubaty?  

Michaela:  
Na závody holoubat se každý rok moc těším. Je to o něčem jiném než závody starých holubů. Je 
zajímavé pozorovat, jak holoubátko je schopno se zorientovat a najít domov. Dbám na to, aby 
holoubata byla zdravá a perfektně rozlétaná, což je velmi důležité. Největší problém u holoubat je 
holouběcí nemoc. V mém případě vždy holoubata tuto nemoc prodělala  po první zkušenosti v 
transportním autě. V loňském roce jsem je poprvé naočkovala vakcínou RP Columbi, pouhých 10 
ks holoubat nebylo očkováno a tato holoubata to prodělala. Ta která byla očkována, tuto nemoc 
neprodělala. Holoubátek si každý rok nechávám kolem 60 ks. Každý rok si říkám, že snížím stav, 
že jich nenechám tolik vylétnout. A výsledek? Každý rok se na závodech holoubat něco stane. 
Vloni jsme měli první závod hodně krachový. V OS Praha nebyla ani vybrána procenta. Hodně 
chovatelů po tomto závodě skončilo.  

Před prvním tréninkem v oblasti mají moje holoubata cca 8 tréninků od 10 km – 30 km, poté jsou 
nasazena na první společný trénink v oblasti, což je Žebrák cca 80 km. Jak já říkám na tomto 
prvním společném tréninku se holoubata ještě s tím „perou“, spoustu chovatelů holoubata 
nerozcvičí a pak se diví, že mají ztráty. Na druhém tréninku v oblasti jsou už moje holoubata s tím 
„srovnaná“ a nemají problém přijít i ve větším hejnu domů.  

Pokud zaměstnání a čas dovolí, vyvážím holoubata na trénink i během závodů holoubat. 
Holoubata v době závodů jsou krmena jako vdovci. 
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Holub 17-0107-226, Strýc "236, 237", Kubáček (Toni) x Pexa, 2019 - 9 cen, 14. standard na CV 

Pavel:  
Míšo, jaký názor máš na současnost a ochotu chovatelů zúčastňovat se dlouhých tratí? 

Michaela: 
V dnešní době je dle mého názoru největší problém s dravci, což se asi jen tak nezmění a ve 
strachu chovatelů nasazovat holuby na dlouhé tratě. Chce to se nebát a holuby nasazovat na 
dlouhé tratě. Jak víme, dlouhotraťový holub musí vyzrát a musíme mít pro něj trpělivost a pak jej 
správně připravit a vyzkoušet ho. Jak delší dobu pozoruji v OS Praha, chovatelé se bojí nasazovat 
už i dvouleté a starší holuby na střední tratě. Natož tyto holuby nasadit na dlouhou trať. 

Pavel: 
Co bys chtěla říci závěrem této reportáže? 

Michaela: 
Chci poděkovat své mamce, která se pečlivě každé ráno stará o vdovce a všem chovatelům přeji 
hodně zdraví a aby sezóna 2020 pro ně byla ta nejlepší, aby jim holoubci dělali jenom samou 
radost. Tobě Pavle děkuji za to, že jsme spolu mohli tento rozhovor uskutečnit. 

Pavel: 
já děkuji Tobě za možnost udělat s Tebou tuto reportáž, která určitě některým pozorným čtenářům 
přinese inspiraci a možnost rozšířit si obzory v našem krásném koníčku. Píšu ji v době , kdy máme 
nejen u nás v ČR, ale vlastně na celém světě jiné starosti /koronavirus/ a v současnosti vůbec 
nevíme, kdy a zda vůbec budeme letos závodit. Až budou naši čtenáři držet časopis s tímto 
článkem v ruce, snad už bude jasno a třeba již budeme všichni zažívat to krásné napětí při doletu 
našich opeřených kamarádů. Pevně v to věřím. Přeji všem chovatelům to naše „Letu Zdar“! 
 
 
Pavel Lundák 
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World Best Pigeon 2019 

„Nejlepší holub světa 2019“ 
První ročník nové soutěže F.C.I. 

 
První ročník nové soutěže FCI vyhlášené na jarním zasedání FCI znamenal pro naše barvy 

překvapivý úspěch. „World best pigeon“ je soutěž sice založená na klasických olympijských 
podmínkách A, B, C, D a E, ale jen z jednoletých výsledků a s polovičním počtem tratí. Dá se sice 
polemizovat o tom, kdo a proč vymýšlí stále nové soutěže, ve kterých se většina chovatelů úplně 
ztrácí, ale když už je …  

Naše cesta do těchto výsledků ale byla poněkud kostrbatá, výsledek však stojí zato. O tom, 
že nějaká nová soutěž je, jsme se sice dozvěděli ze zápisu z prezídia z 2. dubna 2019, ale už nic 
dalšího. Do kdy a jakou formou nahlásit, jaké doklady. No a díky již známé situaci v prezídiu, nikdo 
nic nikam nenahlásil. Teprve na základě neúplných informací slovenských chovatelů, jsem 6. 
listopadu 2019 zaslal sumarizaci ročních výsledků této nové soutěže v kategoriích A, B, C, D, a E 
tajemníkovi FCI. Celkem byli do soutěže přihlášeni holubi šestnácti států. 

27.2.2020 v 18 hodin však byly mezinárodní výsledky zveřejněny bez holubů z České 
republiky. Po okamžité urgenci a také s pomocí intervence Ing. Krajčíka (člena direktoriátu FCI) 
byly výsledky našich holubů do soutěží doplněny hned následující den 28.2.2020 ráno. Bylo však 
konstatováno, že jsme nepostupovali při přihlášení výsledků dle podmínek údajně předaných dříve 
svazu. To jsme ovšem nemohli, žádné jsme neměli, ale hlavní je výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězný holub kategorie A a D CZ 15-0266-1060 chovatelského týmu Polášek M. + M. 
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Speed Category – kategorie A 

 

Celkem hodnoceno 45 holubů, vítězství v kategorii a další čeští holubi obsadili 21. Olympia Mácha 
16-0153-831 a 26. místo Jochman Zdeněk 17-0178-7677. 

Middle distance – kategorie B 

 

Celkem hodnoceno 43 holubů a všichni tři čeští holubi se vešli do top deset. 

Long distance – kategorie C 

 

Klasifikováno bylo celkem 46 holubů a čeští holubi obsadili 15. místo Gerspitzer Team 17-0278-
940. 22. místo Ing. Jemelka Pavel 16-0216-1928 a 25. místo František Zeman 15-0141-102. 
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All round – kategorie D 

 

Celkem hodnoceno 48 holubů, vítezství v kategorii a všichni tři čeští holubi se vešli do top deset. 

Marathon – kategorie E 

 

Klasifikováno bylo celkem 30 holubů a čeští holubi obsadili 12. místo František Zeman 15-0141-
102, 14. místo Czakon Vratislav 15-019-653 a 21. místo Tvrdík Václav 14-066-312. 

 

Po veleúspěšném ročníku 2019 bychom se měli s velkými předsevzetími připravovat na 
ročník 2020, ale situaci s pandemií všichni znáte. Takže nezbývá, než doufat, že nějaké závody a 
soutěže letos budou a že na olympiádě v Rumunsku bude co oceňovat. 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Informácia  z jarného zasadnutia F.C.I. 
február 2020, Holandsko 

 
 

Z dôvodu vyhrotených vzťahov nového vedenia Belgickej kráľovskej federácie a FCI sa 
tentokrát zasadnutie konalo v Holandsku. V roku 2023 je schváleným usporiadateľom olympiády 
Holandsko (NPO), preto zámerom usporiadania zasadnutia FCI bola práve prezentácia priestorov 
pre olympiádu. Z dôvodu medzičasom napätých vzťahov vo vnútri holandskej federácie však 
k tomuto nedošlo a zasadnutie sa konalo v náhradných priestoroch. 

Zasadnutie bolo ovplyvnené šíriacou sa nákazou coronavírusu v Číne. Z obavy z jeho 
šírenia sa rokovanie uskutočnilo bez účasti niektorých predstaviteľov z Talianska a Číny. 

 

Komisia štandard 

Jednalo sa o prvú komisiu, preto si na začiatku rokovania zobral slovo prezident FCI Ištván 
Bárdoš. Venoval sa globálnym témam – otázke novozvoleného Európskeho parlamentu, dopadu 
BREXITU na holubársky šport a zmenám vypúšťania britských holubov z územia kontinentálnej 
Európy, vplyve šíriaceho sa coronavírusu a blížiacim sa majstrovstvám sveta v Arade (Rumunsko). 
Ďalšie rokovanie sa týkalo problematiky štandardu, a to: 
- Pripomienky k medzinárodnému štandardu boli predstavené v anglickej a nemeckej mutácii. 

V podstate nejde o nič nové, bolo však poukázané na nutnosť určitej korelácie medzi partiou 2 
a 4, kde dosiahnuté pozitívne/negatívne bodové hodnotenia v jednej partii vylučuje 
negatívne/pozitívne hodnotenie v partii druhej a naopak.  

- Posledná možnosť na zaslanie fotografie pre identifikačný preukaz medzinárodného 
posudzovateľa. 

- Nominácia posudzovateľov na olympiádu v Rumunsku, dohodnuté kritériá pre posudzovanie. 
- Bolo konštatované, že cieľom posudzovania na olympiáde je jednak vybrať najlepšie holuby, 

ale aj zamedziť priepastným rozdielom medzi jednotlivými posudzovateľmi. Okolo tohto bodu 
a najmä otázky ako dosiahnuť určitú uniformitu v posudzovaní bola búrlivá diskusia. Jednotlivé 
federácie prezentovali svoje systémy zabezpečenia kvality. Na návrh nemeckej federácie bolo 
dohodnuté, že pre olympiádu v Rumunsku sa použije slovenský systém vyhodnotenia práce 
posudzovateľov, ktorý spracuje Daniel Krajčík.  

- Školenie posudzovateľov sa uskutoční v januári 2021 v Blackpoole v UK, ďalšie sa uskutoční 
na pozvanie srbskej federácie. 

- Zasadnutie sa zaoberalo aj revíziou dokumentu minimálnych kritérií a štandardov pre 
organizovanie olympiád, čo je vlastne inštruktážny dokument pre organizátora olympiády.  

 
Komisia šport 

Komisia šport bola najviac ovplyvnená neúčasťou jej predsedu, ktorý z dôvodu zdravotných 
obmedzení pricestovať nemohol.  
Komisia riešila aktuálne kritériá olympijských športových kategórií. Zatiaľ nebola zaznamenaná 
žiadna požiadavka na ich zmenu. 
Rumunská federácia prezentovala podmienky FCI majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutočnia 
v septembri 2020 v rumunskom Arade. Testovanie holubov zabezpečuje skúsená testovacia 
stanica. Zber holubov je v réžii každej federácie. Podrobnosti týkajúce sa reprezentačnej kolekcie 
boli zaslané jednotlivým federáciám. 
Portugalská federácia prezentovala podmienky Európskych majstrovstiev sveta, ktoré sa 
uskutočnia (finále) v septembri 2020 v portugalskej Mire. TS v Mire má dlhoročné skúsenosti. Zber 
holubov je v réžii každej federácie. Podrobnosti týkajúce sa reprezentačnej kolekcie boli zaslané 
jednotlivým federáciám – každá federácia môže zostaviť tím týkajúci sa mladých i starých 
chovateľov.  
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Komisia schválila predložené medzinárodné výsledky súťaže WORLD BEST PIGEON (WBP). 
Predseda komisie sa ospravedlnil za zdržanie, ktoré bolo spôsobené technickými problémami. 
Ocenenie v každej kategórii bude udelené na olympiáde v Rumunsku.  
Komisia prerokovala aj návrh rumunskej federácie, ktorá prišla s návrhom úpravy kritérií v súťaži 
WBP, a to:  

- Vytvoriť novú kategóriu GREAT MIDDLE DISTANCE (v preklade dlhé stredné trate) –kde by 
bol priestor pre 4 preteky od 300 do 600 km a minimálnym súčtom 2000 km.  

- Do kategórie ALL ROUND navrhli započítať 1-2 preteky cez 700 km (celkové znenie 
podmienok: 1-2 preteky 100-400 km, 2-3 preteky 300-600 km, 1-2 preteky cez 500 km a 1-2 
preteky cez 700 km, povinných 6 pretekov a 2000 km). 

- Do kategórie MARATON (2 preteky za rok) zaviesť hranicu od 700 do 900 km. 
- Vytvoriť novú kategóriu (pracovný názov SUPER MARATHON) s požiadavkou 2 pretekov cez 

900 km. 
Predmetom ďalšej diskusie bola otázka možnosti participácie jedného holuba vo viacerých 
kategóriách WBP, čo väčšina členov komisie zamietla. Prichádza do úvahy aj možnosť, že 
v prípade, že holub nevyužije pre svoju klasifikáciu v rôznych kategóriách tie isté preteky, je možné 
ho zahrnúť aj do viacerých kategórií. Definitívne znenie bude známe po ďalšom kongrese.  
Členovia komisie mali výhradu najmä ku kategórii GREAT MIDDLE DISTANCE, pretože za istých 
okolností kopíruje kategóriu stredné trate (rozdiel len v súčte povinných kilometrov – 1400 vs. 2000 
km).  
Zároveň sa prítomní členovia komisie zhodli, že celkom určite budú výkonnému výboru a neskôr aj 
kongresu odporúčať schválenie kategórie SUPER MARATHON. Ostatné zmeny sú vysoko otázne.  
 
Komisia veterinárna 

Zasadnutie tejto komisie sa nekonalo, pretože jej zasadnutie prebehne na kongrese v Poľsku 
v marci 2020. 
Na európskej úrovni je v príprave nová legislatíva týkajúce sa zdravia a wellfare zvierat. Možné 
návrhy a vyjadrenia budú komunikované každej členskej federácii FCI.  
Ďalšie návrhy sa budú týkať čiastočného uvoľnenia opatrení voči Austrálskej federácii. Z dôvodu 
rotavírusu bol doposiaľ zamedzený export holubov z Austrálie, čo výrazne ovplyvnilo možnosti 
austrálskych chovateľov na participácii napr. v súťažiach Grand Prix. Naďalej budú platiť prísne 
veterinárne kritériá (karanténa a testy), ale po ich dodržaní bude export možný.  
 
Komisia Grand Prix 

Z usporiadaných pretekov Grand Prix za rok 2019 sa poukázalo na to, že 4 usporiadatelia porušili 
pravidlá súťaže. Týmto sa dáva „žltá karta“. 
Opätovná informácia o zmene pravidiel ku ktorým došlo v októbri 2019: 
- Prvá zmena sa týka akceptácie nových záujemcov zo strany organizátorov pre súťaž Grand 

Prix, kde hlavným kritériom prestáva byť odporučenie materskej federácie ale dôležitejšia je 
samotná kvalita zariadenia a priebeh a úspešnosť testovania z predchádzajúcich rokov. 

- Zavedenie novej súťaže Super Cup a Master Cup – kde chovateľ si pred sezónou vyberie 10 
testovacích staníc Grand Prix a len tieto sa mu počítajú do celkového skóre. Toto je riešením 
určitej nespravodlivosti doterajších súťaží, ktoré vyhovovali skôr účastníkom, ktorí častokrát 
umiestňovali súťažné družstvo do každej TS Grand Prix a tak sa stávalo, že tie isté mená sa 
každoročne opakovali v TOP3 rankingu súťaže.  

Pridelenie unikátneho čísla každému chovateľovi súťažiacemu v súťaži Grand Prix – čím sa 
zjednoduší vyhodnotenie a taktiež pomôže pri vyberaní 10 staníc do novozavedených  súťaží.  
Komisia riešila prihlášku DERBY TATRY zo Slovenska do súťaže Grand Prix. V prípade, že splní 
ešte dodatočné formálne podmienky FCI, nemal by byť problém ju už v sezóne 2020 do súťaže 
zaradiť. (V čase písania záznamu z rokovania je už známe, že DERBY TATRY bude od sezóny 
2020 súčasťou tejto súťaže.) 
Ďalšie 3 prihlášky boli prijaté v súvislosti so zaradením do Grand Prix súťaže od sezóny 2021 – 
jedná sa o testovacie stanice v Maroku, Južnej Afrike a Číne.  
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Výkonný výbor 

Výkonný výbor zasadal tiež v oklieštenej zostave, bol však uznášaniaschopný. Hlavné body 
rokovania: 
- Zobral na vedomie správy jednotlivých pracovných komisií (viď. info vyššie). 
- Najviac pozornosti sa venovalo zmene adresy FCI, pretože v uplynulých týždňoch boli všetky 

materiály prevezené zo sídla Belgickej kráľovskej federácie. Novú adresu musí odobriť 
kongres, rovnako je nutné, aby bola opäť v Belgicku, pretože je tu zaregistrovaná FCI a jej 
štatút zodpovedá belgickému právnemu poriadku.  

- Ďalej sa riešil problém viacerých federácií v rámci jednej krajiny a ich členstva v rámci FCI. 
Takéto problémy sú napríklad v Rumunsku, Bulharsku, Ukrajine, Thajsku, atď.. Návrh, ktorý 
predniesla komisia zaoberajúca sa štatútom však zožal viacero kritických komentárov. 
Zavedenie tzv. „invited member“ v preklade niečo ako „pozvaný člen“ by síce zabezpečoval 
členstvo v FCI (chovatelia by mali možnosť používať oficiálne obrúčky FCI, zúčastňovať sa 
súťaží grand prix, apod.)  ale na druhej strane by takého federácie nemali možnosť hlasovať na 
kongrese. Zámerom tohto návrhu bola možnosť účasti takýchto federácií na oficiálnych 
zasadnutiach a najmä ich neskoršie začlenenie pod oficiálnu federáciu s plným členstvom. 
Viacerí členovia direktoriátu sa vyjadrili, že by to mohlo priniesť negatívne výsledky v podobe 
štiepenia sa aj stabilných federácií. Záverom bolo vytvorenie skupiny, ktorá bude týmto 
problémom hlbšie zaoberať.  

- Problém producentov rodových obrúčok, ktorý distribuujú FCI obrúčky aj nečlenom FCI by mal 
byť vyriešený v krátkom čase kedy nadobudne platnosť ochranná známka pre logo FCI.  

- Čínske firmy momentálne neakceptujú žiadne objednávky na rodové obrúčky – v dôsledku 
vplyvu corona vírusu na ich výrobu.  

- Aukcia zorganizovaná pre účely FCI (prispeli top chovatelia z Belgicka, Holandska a Nemecka) 
vyniesla spolu 35.000 EUR, ktoré budú použité na podporu vedeckého výskumu týkajúceho sa 
vplyvu vtáčej chrípky a choroby mladých holubov.  

- Rumunská federácia prezentovala niekoľko všeobecných technických detailov týkajúcich sa 
budúcej olympiády.  

- Ďalšia olympiáda by sa mala uskutočniť v Holandsku. Personálne zmeny vo vedení holandskej 
federácie v  najbližšom období však ukážu či to tak bude. Náhradníkom je portugalská 
federácia.  
 
 
zapísal: Ing. Daniel Krajčík, PhD. 
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Vakcinace proti holubímu typu Rotaviru A a klasické nemoci 
holoubat 

Nasazení nyní i v Německu 

 

„Holouběcí nemoc“ kráčí Evropou pravděpodobně už víc jak 30 let, ale její podstata není 
dosud známa. Z tohoto důvodu bylo dosud nemožné vytvořit cílená preventivní opatření, například 
prostřednictvím vakcíny. Mnoho veterinárních lékařů již před mnoha lety, např. Dr. Ludger 
Kamphausen, Taubenklinik, Burkard Sudhoff, Dr. Matthias Warzecha, Dr. Maren Neumann-
Aukthun, Rene Becker, Dr. Andre Pfützner a mnoho dalších, zjišťovali s velkým úsilím od prvního 
výskytu různé příznaky. Na základě této přípravné práce se nyní Dr. Lydia Mohr z kliniky drůbeže 
(TiHo Hannover) a Dr. Dennis Rubbenstroth z Friedrich-Loeffler-Institut, (FLI) společně s dalšími 
kolegy v Německu i v zahraničí podařilo identifikovat „typ holubího“ rotaviru A (RVA) jako primární 
patogen „klasické“ holouběcí nemoci. 

V posledních dvou letech se v TiHo a FLI s podporou chovatelů shromáždily počáteční 
zkušenosti s tzv. „Kmenově-specifické vakcínami“ proti holubímu typu RVA a ukázalo se, že nejen 
infekci RVA, ale také vypuknutí holouběcí nemoci lze zabránit. Protože však vakcíny specifické pro 
jednotlivé populace musí být vyráběny jednotlivě pro každou populaci (z virového kmene, který byl 
izolován z této populace v předchozím roce), je jejich použití velmi složité a nákladné. Bohužel 
nenabízejí trvalé, komplexní řešení. 

Komplexní řešení by nabídla pouze vakcína proti typu holubů RVA, která je pro holuby 
povolena. Německo dosud nemá žádnou schválenu, ale taková vakcína byla oficiálně uvedena na 
trh v České republice. České schválení nyní nabízí veterinárním lékařům v jiných zemích EU 
příležitost získat a používat vakcínu legálně. Podmínky, s nimiž je spojeno použití cizí vakcíny, se 
mohou v každém členském státě EU lišit. V Německu musí veterinární lékař požádat o zvláštní 
povolení. S podporou Rene Beckera (LANUV) získala Taubenklinik zvláštní povolení od 
ministerstva pro legální dovoz vakcíny. Aby byla možné vakcínu dodat hned od začátku co nejvíce 
chovatelům a holubům, povolení zahrnuje také několik dalších veterinářů v Severním Porýní-
Vestfálsku, evidovaných Taubenklinik. Kromě toho získala klinika drůbeže TiHo Hannover své 
vlastní povolení. Nyní chceme zpřístupnit získané zkušenosti všem ostatním veterinářům se 
zájmem o holuby, aby bylo možné co nejširší využití vakcíny v Německu již v roce 2020. Zde jsme 
dali dohromady odpovědi na nejdůležitější otázky. 

Jaká je to vakcína? 

Vakcína se nazývá „Colvac RP“ a vyrábí ji slovenská společnost Pharmagal Bio. Je to 
kombinovaná vakcína proti „holubímu typu“ rotaviru (RVA) a holubímu paramyxoviru (PPMV-1). 
Obsahuje inaktivovaný materiál z těchto dvou virů, což z něj činí "mrtvou vakcínu". Může být použit 
u holubů od 28 dnů a holubi musí být očkováni dvakrát v intervalu tří až čtyř týdnů. 

Co je známo o bezpečnosti a účinnosti vakcíny? 

Vakcína byla dosud schválena pouze v České republice. V souladu se schválením testu 
bylo na Slovensku naočkováno 189 850 dávek bez výrazných vakcinačních komplikací. Dosud 
však nemáme žádné systematicky shromažďované údaje o jeho účinnosti v polních podmínkách. 
Studie na rok 2020 jsou plánovány na TiHo Hannover ve spolupráci s FLI. 

Jak a od koho lze vakcínu získat a použít? 

Příslušný veterinární lékař může požádat o výjimku pro dovoz a použití očkovací látky u 
příslušného státního ministerstva příslušného federálního státu a očkovací látka pak může být 
získána od výrobce. Podrobné informace o přesném postupu si můžete vyžádat od nás. 
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Pro potvrzení úspěchu vakcinace lze stanovit zvýšení hladin protilátek proti rotaviru v krvi před 
vakcinací a asi tři týdny po vakcinaci. 

Co musí veterinář a chovatel při očkování zvážit? 

Vzhledem k tomu, že vakcína dosud nebyla v Německu schválena, je třeba při jejím použití 
dodržovat zvláštní požadavky: Před očkováním musí veterinární lékař informovat chovatele o 
vakcíně a nechat si informovanost potvrdit podpisem. Veterinář je povinen doložit údaje o chovateli 
(jméno, adresu) a číslo kroužků očkovaných holubů. Poté musí informovat licenční orgán. Chovatel 
musí napsat nebo vytisknout seznam čísel všech holubů, kteří mají být očkováni před datem 
očkování, stejně jako v případě očkování proti Paramoxoviru. 

Dojde-li k vedlejším účinkům, je veterinář také povinen přesně je zaznamenat. Proto je 
velmi důležité, aby každý chovatel podal zprávu svému veterinárnímu lékaři asi sedm až deset dní 
po očkování, zda všechno šlo dobře nebo zda byly zaznamenány komplikace po vakcinaci. Pro 
potvrzení úspěchu vakcinace lze také stanovit zvýšení hladin protilátek proti rotaviru v krvi před 
vakcinací a asi tři týdny po vakcinaci. Rádi poskytneme informace o možnosti provedení analýzy 
vašemu veterinárnímu lékaři. 

Co mám dělat, pokud holubi vykazují známky holouběcí nemoci navzdory očkování 
proti RVA? 

I když již byly hlášeny pozitivní zkušenosti ze zahraničí (jak již bylo uvedeno), dosud 
neexistovaly žádné systematické výsledky testů účinnosti vakcíny. Je proto nesmírně důležité, aby 
zkušenosti získané v nadcházející sezóně mohly být shromažďovány a vyhodnocovány centrálně. 
Každé ohnisko holouběcí nemoci u očkovaných holubů musí být proto ohlášeno ošetřujícímu 
veterinárnímu lékaři. Za tímto účelem poskytneme veterinárním lékařům formuláře pro dotazníky a 
zpřístupníme je chovatelům na webové stránce svazu. 

Je velmi důležité si uvědomit, že ne každé onemocnění, které se projevuje zvracením, 
průjmem, ztrátou chuti ke žrádlu nebo náhlou smrtí, je ve skutečnosti „klasickou“ holouběcí nemocí 
způsobenou RVA. I jiné podobné nemoci mohou mít jiné příčiny, ačkoli terénní studie FLI a TiHo 
Hannover ukázaly, že se jedná o výjimku ve srovnání s „klasickými“ infekcemi RVA. 
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Aby se prokázalo, že vakcína je skutečně neúčinná, musí být jednoznačné, že infekce RVA 
je skutečně původcem pozorovaného onemocnění. To vyžaduje zkoumání vzorků odebraných 
během nástupu nemoci (např. hromadné vzorky trusu, nebo orgány mrtvých holubů). Rádi vám 
poskytneme informace o tom, které laboratoře mohou otestovat typ holubího RVA. 

Jak by měla být vakcína používána podle pokynů výrobce? 

Holoubata by měla být při první vakcinaci zdravá a měla by mít alespoň 28 dní. Na základě 
zkušeností s očkovacími látkami pro jednotlivé populace se zdá, že šest až osm týdnů je vhodné 
stáří k vakcinaci, ale mohou být také vakcinováni starší holubi. Výrobce doporučuje vakcinovat 
dvakrát. Mezi oběma vakcinacemi by měla být odstup tři až čtyři týdny. 

Mohou se nadále používat vakcíny specifické pro RVA? 

Ano. Vzhledem k tomu, že v Německu neexistuje schválená vakcína proti infekci RVA 
holubího typu, mohou být pro tento účel i nadále používány specifické vakcíny. Rádi poskytneme 
další informace veterinárním lékařům, kteří o to mají zájem. 

Musejí být holubi stále očkováni jinou vakcínou proti Paramyxovirose?  

Kvůli chybějícímu povolení v Německu nemůže tato vakcína nahradit povinné očkování 
PMV! Nicméně další vakcinace má tu výhodu, že mladí holubi jsou lépe chráněni proti PMV 
dodatečným očkováním proti PMV. To by nemělo být podceňováno, protože v posledních letech 
jsme pozorovali rostoucí počet případů, zejména u městských holubů. Riziko zavlečení do naší 
populace holubů je stále velmi vysoké. 

 

Dr. Elisabeth Peus a Dr. Tim Schreiber 

Die Bríeftaube 13/2020 

Překlad: Ing. Jaroslav Novotný 
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Holubáři před 100 lety 

 

Nedávno jsem z důvodů zcela praktických něco hledal ve starých časopisech a neubránil 
jsem se úsměvu při čtení některých odborných článků. Je to hrozné jak čas mění naše znalosti a 
naše vyjadřování. Vzpomněl jsem si na písničku, kterou jsem nedávno slyšel v rádiu „Za 100 let“ 
která odkazuje na kulaté výročí, které měla česká republika v roce 2018.  

„Co si asi za 100 let řeknou naši pokračovatelé až budou číst zažloutlé stránky našich 
dnešních „odborných“ časopisů.“ 

Připravil jsem pro vás výňatek z „Pojednání o praktickém chovu holubů“, které napsal J. 
Rosoor zakladatel listu „Revue Colombophile“. Zveřejněno v časopise Poštovní holub v dubnu 
1923. 

 

Celibát (zdrženlivost) 

Jsme u otázky velmi choulostivé. Může zůstati holub zdrženlivým? V prvním roce je to 
nutno, má se vyvinouti a nic ho tak rychle nevyčerpá, jako předčasné jeho spáření. Mladí pěstitelé 
ať se chrání, aby mláďata z dubnu a května plodila již v září a říjnu. Známo, že by to přivodilo 
zakrnění rodičů a zeslabení mláďat. Ať si mladí v tom roce dovádějí, vrkají, honosí se, to vše je 
nevinná zábava, jen ať nepožijí zakázaného ovoce. 

Je dobré, je-li možno míti zvláštní holubník pro mládež. Jsou tam pohromadě v rodině, 
vzdáleni špatných příkladů, spíše jsou hotovi se pozobati, tlouci křídly, nežli se pářiti. Mladá 
holubička je moudrá jako panna Vestálská, není nijak vyzývavá. 

Žijí-li mladí se starými, jsou ovšem toho daleci, aby viděli jen hezké příklady; stává se pak, 
že ztrácíme na cestách 1, 2 i 3 holuby. Vdovy po nich zapomínají brzo nepřítomných; jsou méně 
věrné než byla Calypso, utěší se brzo a přijmou dvoření se mladých, kteří jsou nadšeni snadným 
svým vítězstvím. Ale takto potomstvo nejlepších větví bývá postiženo degenerací a rachitidou 
(křivicí). 

Jsou-li páry stále úplné, zamezíte takové sbližování. Jakmile holubice by ztratila holoubka a 
neměla by vajec, ani mladých, místo abyste ji nechali jednati po své chuti a zavedli cizoložství ve 
svém holubníku, dejte ji raději stranou. 

Který holoubek v druhém roce dosud neokusil těchto slastí zapovězených, může velmi 
dobře zůstati, bez páření. V kraji lutyšském (Liege) mají za to, že je tak lépe a měli jsme v rukou 
holuby celibátníky, kteří dobyli nejkrásnějších úspěchů. V třetím roce je holub v plné síle a 
rozkvětu. Je tím lepším ploditelem, čím více si ušetřil sil; jeho děti zdědí jeho statnost. Co se týče 
holubice je třeba ji spářiti v druhém jejím roce. Touha po plození je u ní mnohem živější. Jest ve 
chvíli života, kterou nazval Vergilius dvěma slovy: matura viro – zralá síla. Jest nutno jí najít 
manžela. 

Někteří chtějíce dosíci více rychlosti, vybírají ho mezi holoubky loňskými, jiní, hledící mít 
chov vážnější, páří mladou holubici s holoubkem pokročilejšího věku, který kráčí pak shodným 
krokem se svou družkou. Tj. věcí záliby. Jen si pamatujte, že jest třeba spářiti holoubka co možná 
nejpozději a holubici počínaje druhým rokem. 

Co se týče páření, vězte, že budete mít nejlepší výsledky spojujíce velkou a krásnou 
holubici s holubem bez význačných vlastností, nežli spojujíce holoubka význačných vlastností 
s holubicí jen prostřední. 
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Ing. Jaroslav Novotný 

Výstava standardních poštovních holubů 
 

Ve dnech 13. a 14. prosince 2019 se ve Vysoké nad Labem konal 11. ročník výstavy 
standardních poštovních holubů bez limitu „O pohár královny Elišky“ a juniorky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při účasti 23 chovatelů bylo vystaveno 138 holubů. Každý z vystavovatelů se zúčastnil 
soutěže s kolekcí 6 holubů, a to: 2 holubi starší 1 roku, 2 holubice starší 1 roku a 2 holoubata 
(holub + holubice). Vystavené holuby ohodnotilo 5 posuzovatelů – Jan Jonáš, Josef Foret, 
Miroslav Pospíšil, Karel Mareček a ing. Stanislav Sadil. Bylo uděleno 18 cen dle průměrného 
bodového hodnocení. Kvalita holubů byla na vysoké úrovni, jednotlivci i kolekce byli bodově 
vzácně vyrovnané.  

Výsledky výstavy 

  Kategorie Holub Chovatel Body 

1 18-0201 1338 Jaroslav Kozina 93,75 

2 16-0127 2215 Ing. Jaroslav Novák 93,75 

3 18-025 1177 Jan Hala 93,67 

 

  Kategorie Holubice Chovatel Body 

1 13- 066 1194 Ing. Jaroslav Novák 93,92 

2 18-0244 691 Stanislav Bičánek 93,67 

3 18-095 3667 František Schrimpf 93,58 
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  Kategorie H junior Chovatel Body 

1 19-079 437 Josef Šoltys 93,58 

2 19-0150 311 Ing. Svatopluk Schafer 93,5 

3 19-025 402 Jan Hala 93,5 

 

  Kategorie HE junior Chovatel Body 

1 19-0149 149 Josef Fuciman  93,58 

2 19-0128 945 Jaromír Jelínek 93,58 

3 19-031 1267 Alois Lehečka 93,58 

Pořadí kolekcí      Staří holubi        Juniorka 

  Chovatel Body    Chovatel Body 

1 Ing. Jaroslav Novák 93,625  1 Jan Hala 93,542 

2 Jaroslav Kozina 93,604  2 Alois Lehečka 93,542 

3 Alois Lehečka 93,521  3 Ing Jaroslav Novák 93,500 

Do Vysoké nad Labem přijeli chovatelé ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska. Zúčastnil 
se také jeden vystavovatel ze Slovenska. Pro všechny chovatele a návštěvníky bylo zajištěno 
občerstvení i nocleh v místě konání výstavy. Celková návštěvnost odpovídala podobným 
výstavám. 

Je na místě poděkovat organizátorům za obětavou práci při přípravě výstavy. Veškeré 
náklady spojené s oceněním a nájmem byly zajištěny vlastními prostředky. Zvláště pak je potřeba 
ocenit práci celého organizačního výboru jak při výpočtech výsledků, tak i za zajištění výstavních 
prostor, klecí a organizační činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr je nutno říci, že tato propagační výstava ukázala krásu standardního poštovního 
holuba, i když bez splněných podmínek, se zaměřením na exteriér. Škoda jen, že se tito holubi 
nemohou zúčastňovat pravidelně na celostátních výstavách, například formou samostatné 
kolekce. Cílem je ukázat tak nejširší holubářské veřejnosti chov těchto holubů v omezených 
podmínkách chovatelů. 

 

Ing. Stanislav Sadil 
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Vada opeření - Rýha 

 

V dnešní hektické době koeficientů se estetikou poštovních holubů zabývá jen hrstka 
nadšenců, ty ostatní chovatele to většinou nezajímá. Kategorie standard naši zemi nejednou 
proslavila, pokud máme na tyto doby navázat, musíme začít něco dělat. 

Poměrně často se v poslední době setkáváme s jedinci, jejichž struktura opeření  ne zcela 
odpovídá popisu poštovního holuba.  Jednou novou a poslední dobou docela hojně vyskytující se 
vadou, jsou rýhy na krku. Spousta chovatelů tomuto jevu nepřikládá žádný význam.  

 

 

 

 

 

 

 

Co to jsou rýhy? Rýha, případně jsou-li na obou stranách krku, tak rýhy jsou v případě poštovního 
holuba nežádoucí jev, tvořený nejednotným směrem růstu opeření v oblasti krku. Znamená to, že v 
daném místě peří roste směrem od sebe a uprostřed vzniká pěšinka. Tuto pěšinku většinou 
nevidíme, protože ji skrývá opeření, které následně tvoří zmiňovanou rýhu. S tímto jevem se 
můžeme setkat u jedinců s vysokým stupněm prošlechtěnosti opeření. Často se setkáváme s 
dvěma typy opeření. První typ holubů má sice bohaté, ale také dobře přilehlé, utažené opeření. 
Druhý, rizikový typ holubů, má také bohaté opeření, ale už ne tak utažené. Jako by měli větší 
zastoupení prachového peří. Tito bohatě a jemně opeření jedinci , kteří ještě nemají rýhy, jsou ve 
skutečnosti geneticky finálním produktem.  Budeme-li spolu pářit dva takové jedince s neutaženým 
peřím, dojde s velkou pravděpodobností u potomstva ke genetické odchylce. Tyto odchylky 
nemusí být pouze v podobě již zmiňovaných rýh, ale také dalších nežádoucích efektů. Můžeme 
vzpomenout stříškovitý tvar křídelních krovek nebo třepenitost peří, které následně způsobuje 
dojem rámování štítu křídel. U některých jedinců se mohou rýhy objevit až v druhém roce, bývají 
však menší. Přestože barva opeření nemá na vznik tohoto problému vliv, je pravdou, že na 
základě oblíbenosti a následné přešlechtěnosti opeření jsou některé barvy k výskytu rýh 
náchylnější. Převážně se jedná o jedince se sivým- ledovým zbarvením (Ic), ale i u červeně plavé 
barvy v jakémkoli vzorku. 

U různých debat na téma rýhy bylo slyšet nespočet názorů. Ti znalejší na ně poukazovali a 
někteří i znali zákulisí tohoto problému. Bylo možné zaslechnout i to, že celkovému dojmu holuba 
to neublíží. Ano, neublíží, ale celkový dojem je bodovací pozice č. 1 a ta neřeší posouzení kvality 
peří ! Daný problém je potřeba řešit v pozici č.5 křídlo, ocas a kvalita opeření. Otázkou zůstává, jak 
tvrdě se tento nový „nešvar“ bude trestat.  Standard poštovního holuba se skládá z třinácti bodů. 
Každý z nich řeší, jak holub vypadat má, ale nikde se nepíše, jak vypadat nemá. Proto jsem se ujal 
výzvy k napsání tohoto krátkého článku. 

 

Karel Šulák 
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Blahopřání 

 

 

Dne 24.4. 2020 oslavil významné životní jubileum 80 let 
 

Ing. Václav Blažek 
 

dlouholetý chovatel nejen poštovních holubů. Bývalý předseda OS Pardubice a člen 
prezídia svazu. Členové prezídia si dovolují popřát jubilantovi do dalších let pevné zdraví, 
hodně pohody, spokojenosti a úspěchů jak osobních tak samozřejmě také chovatelských. 

 

 

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

 

Dne 9.5.2020 oslavil své 80 narozeniny dlouholetý chovatel poštovních holubů, pan 
 

Vítězslav Dvořák 
 

ze Syrovic. Hodně zdraví a životní pohody přeje rodina a kamarádi ze spolku Vojkovice 
 

 

 

 

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

Dne 20.6.2020 oslaví významné životní jubileum 80 let člen MS Židenice, bývalý špičkový 
chovatel, mistr spojené OVS Brno a Jižní Morava v roce 1989, pan 

 

Jan Komárek 
 

Všichni členové MS Židenice mu přejí hlavně hodně zdraví a radosti s jeho holoubky. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Honorování zveřejněných článků 
 
Částka 150,- 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. 

 
 

Příspěvky zasílejte na adresu: Ing. J. Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno 
e-mail: jaroslav.novotny@ukzuz.cz 

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

Redakční rada: Jiří Kroupa, Milan Heglas, Martin Jurásek, Ing. Jaroslav Novotný 
datum vydání 15.3.2020 

Tisk: GILL s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno 
Počet výtisků: 1.600 

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


