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Všem federacím, členům FCI  
 
 
Vážený pane prezidente, 
 
Pandemie COVID-19 způsobila mimořádnou situaci i ve holubářském sportu. V posledních 6 
měsících bylo nejdůležitějším úkolem zachránit životy lidí na celém světě. Každý kontinent, každá 
země vyvíjí velké úsilí, aby zastavili virus. Vidíme, že jsme na dobré cestě, ale chápeme, že to 
není dokončeno, protože zatím nemáme vakcínu. 

Za těchto okolností holubářský sport utrpí na celém světě vážné škody. Chovatelé, členové 
federací neměli možnost uspořádat závody, neměli jsme šanci uspořádat ani mít závody. Mezitím 
několik národních federací zahájilo sezónu, tréninkovými i soutěžními lety v květnu a červnu; jiné 
federace mohou organizovat pouze tréninkové lety. Řídící výbor FCI si je vědom toho, že opatření 
přijatá v důsledku viru COVID-19 mají velký dopad na rok 2020 a že ne každý bude mít stejné 
sportovní příležitosti. 

To je důvod, proč 
 
Řídící výbor FCI rozhodl odložit olympiádu XXXVII na leden 2022 v Rumunsku. 
 
Jsme přesvědčeni, že každý pochopí nezbytnost tohoto rozhodnutí. 
 
Pokud jde o další události FCI 2020: 

- finální závod mistrovství světa FCI se bude konat 30. září 2020 v rumunském Aradu 

- finálový závod mistrovství Evropy FCI se bude konat 24. října 2020 v portugalském Mira. 

- FCI World Best Pigeon 2020 bude organizován na základě hodnocení závodů 2020. 

- závody Grand Prix FCI 2020 - budou uspořádány v roce 2020 - viz webové stránky: 
http://www.pigeons-grandprix.com/ 

 
Nyní musí vedení FCI a vedení národních federací reorganizovat dle aktuálních podmínek 
pandemie COVID-19 holubářský sport; musíme zjistit, jak se můžeme vrátit k tradičnímu formám 
organizace holubářského sportu. Virus a pandemie nás přiměly uvědomit si, že nejsme sami, že se 
podporujeme a že solidarita v našem sportu je mezi fanoušky a vedením federací velmi silná! 
 
S pozdravem, 
 
Istvan BARDOS 
President FCI 

 

 

http://www.pigeonsfci.org/
http://www.pigeons-grandprix.com/
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Propozice CV v Hluku 2021 

 

Vážení přátelé, na tomto místě se vždy dozvíte podrobnosti o připravované celostátní 
výstavě. Kde, kdy a za jakých podmínek budete moci předvést to nejlepší co jste ve vašich OS a 
holubnících vychovali. Nejinak tomu bude i nyní, ale situace v České republice okolo pandemie 
Covid-19 se mění den ze dne a v současné době spíše k horšímu. Netroufám si tedy dělat nějaké 
prognózy o tom, jestli výstava bude nebo nebude, a pokud bude, tak za jakých podmínek.  

Na předchozí stránce jste se dočetli o zrušení 37. Olympiády v Rumunsku, ale přípravu 
celostátní výstavy nepřerušujeme. Pokud se v lednu příštího roku ukáže, že výstavu nelze na 
základě celostátně přijatých hygienických opatření realizovat, připravíme náhradní řešení pro 
ocenění nejlepších chovatelů závodní sezóny 2020. Současně ale musíme být připraveni na 
optimističtější variantu. Proto vám předkládáme schválené propozice Celostátní výstavy 2021 
v Hluku. 

V propozicích jsou některé zásadní změny, proto je prosím čtěte pozorně. Změny se týkají 
jednak vystavovaných kategorií (výkon za 2 roky, standard bez výkonu), ale i soutěže oblastních 
sdružení. Výrazně jsou upraveny podmínky pro složení kolekce OS a následného vyhodnocení. 
Změny se dotkly i ocenění jednotlivých soutěží s cílem zajistit důstojnost oficiálního předávání cen 
a také zvýšení jejich kvality.  

Na tomto místě obvykle propozice výstavy začínají a v zásadě to nebude teď jinak. Jen 
malou poznámku na závěr. Časopis jde do tisku přibližně 1. října a situace s nákazou Covid 19 je 
spíše horší, než lepší a očekávají se drastické změny vůči volnočasovým aktivitám. Tedy proti naší 
činnosti.  

Další upřesnění o možnostech pořádání výstavy bude zveřejněno v č. 4 Poštovní holub a 
následně pak aktualizováno na webových stránkách svazu. 

 

 

P R O P O Z I C E 
Celostátní výstavy poštovních holubů 2021- HLUK 

 
Celostátní výstava poštovních holubů České republiky se bude konat ve sportovní hale v Hluku  
 

15. 1. 2021 až 16. 1. 2021 (pátek, sobota) 
 
Pořadatelem Celostátní výstavy 2020  je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů. Organizačně ji zajišťuje Výstavní výbor EV a  Moravskoslezský zemský spolek chovatelů 
poštovních holubů.  
 
1. Výstavní kategorie a podmínky účasti.  

a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2020 a 2019, umístněných ve 20% vítězů, 
z toho nejméně 750 km v roce 2020, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holubů.  

b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2020 a 2019, umístněných ve 20% 
vítězů, z toho nejméně 600 km v roce 2020, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 
holubů.  

c) Standard holoubě holub – v roce 2020 3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci 20 chovatelů a 150 holoubat.  

d) Standard holoubě holubice – v roce 2020 3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holoubat.  

e) Sportovní kategorie dle podmínek FCI – A, B, C, D, E, F, G, H ,I 

f) ESO holubice  
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g) Super ESO  

h) Výkon za 2 roky holub a holubice  

i) Standard bez výkonu holubi a holubice 

j) Generální mistr České republiky 2020 – kolekce 3 holubi  

k) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2020 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi  

l) Generální mistr Českého zemského spolku 2020 – kolekce 3 holubi  

m) Generální mistr Moravskoslezského zemského spolku 2020 – kolekce 3 holubi  
 
2. Soutěžní kolekce Oblastních spolků.  
Každý Oblastní spolek vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů ze 13-ti vystavovaných kategoriích.  

• Standard holub – povinná kategorie  

• Standard holubice – povinná kategorie  

• Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H ,I 

• ESO holubice  

• Super ESO  

− Oblastní spolek vystaví 10 soutěžních holubů v minimálně 3 libovolných sportovních 
kategoriích.  

− Oblastní spolek vystaví 1 H a 1 He v nesoutěžní kategorii výkon za 2 roky, dále 1 H a 1 He v 
nesoutěžní kategorii Standard holoubě.  

− Holubi v kolekci Generálního mistra České republiky, Mistrovství mladých chovatelů České 
republiky, Generálního mistra Českého a Moravskoslezského zemského spolku, budou 
vystaveni mimo kolekce Oblastních spolků.  

− Standard bez výkonu vystaví Zemské spolky výběr z národních výstav, vždy 10 nejlepších H a 
10 nejlepších He. 

 
3. Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního spolku.  

Mimo kolekci Oblastního spolku mohou chovatelé vystavovat individuálně holuby v kategorii 
Standard holubi a holubice. Ve sportovních kategoriích také holuby do 10. místa v celostátním 
pořadí a Standard bez výkonu za následujících podmínek:  

• Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.  

• Uhradit klecné 100 Kč/holuba při přejímce holubů.  

• Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem.  

• Zajistit dopravu vlastních holubů na Celostátní výstavu včetně veterinárního osvědčení.  
 
4. Vyhodnocení Celostátní výstavy.  

a) Ve Sportovních kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H,I, ESO holubice, Super ESO dle pořadí 
v celostátních tabulkách 2020.  

b) V kategorii Standard holubi a holubice, dle pořadí na Celostátní výstavě.  

c) V kategorii Výkon holubi a holubice za 2 roky dle pořadí v celostátních tabulkách 2020. 

d) V kategorii Standard holoubě holub a holubice dle pořadí na Celostátní výstavě.  

e) Soutěž kolekcí Oblastních spolků – součet bodů všech 10-ti vystavených holubů v soutěžní 
kolekci Oblastního spolku dle schválené tabulky.  

Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystaveni v kategorii 
Standard. Posuzování provede 10 posuzovatelů (včetně kategorie standard mladých) schválených 
prezídiem svazu na základě návrhu předsedy posuzovatelské komise. Nejvyšší a nejnižší bodové 
hodnocení se škrtá, ze zbývajících 3 se vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů bude 
postupováno dle podmínek mezinárodního standardu. 
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5. Ocenění celostátních soutěží v roce 2020 a kategorie Standard na Celostátní výstavě.  

a) Standard holub a holubice     1. – 3. místo pohár  

b) Standard holoubě holub a holubice    1. – 3. místo pohár  

c) Sportovní kategorie A, B, C, D, E, F, G, H,I   1. – 3. místo pohár  

d) ESO holubice       1. – 3. místo pohár  

e) Super ESO       1. – 3. místo pohár  

f) Výkon za 2 roky holubi a holubice    1. – 3. místo pohár  

g) Standard bez výkonu holubi a holubice   1. – 3. místo pohár  

h) Generální mistrovství České republiky   1. – 10. místo pohár  

i) Mistrovství krátkých tratí České republiky   1. – 5. místo pohár  

j) Mistrovství středních tratí České republiky   1. – 5. místo pohár  

k) Mistrovství dlouhých tratí České republiky   1. – 5. místo pohár  

l) Mistrovství ročních holubů České republiky   1. – 5. místo pohár  

m) Mistrovství holoubat České republiky   1. – 5. místo pohár  

n) Mistrovství mladých chovatelů České republiky  1. – 5. místo pohár  

o) Inter mistrovství – národní pořadí    1. – 5. místo pohár  

p) Eso časopisu „Poštovní holub“    1. – 5. místo pohár  
 
6. Kontrola dokumentace vystavených holubů a výpočet výsledků.  

Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen 
Martin Polášek. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provede Martin Polášek a Jaroslav Novotný.  
 
7. Technické a organizační zabezpečení Celostátní výstavy.  

• Vystavení holubi na Celostátní výstavě musí být zdraví a vybaveni veterinárním 
osvědčením o provedené vakcinaci proti Pseudomoru, ne starším 3 dnů. Vakcinace musí 
být provedena nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 týdny před Celostátní výstavou.  

• Holubi budou předáni ve výstavních prostorách v ucelených zásilkách Oblastních spolků 
pověřeným zástupcem. Současně bude předán dvojmo vyhotovený seznam předávaných 
holubů a veterinární osvědčení. Převzetí holubů potvrdí organizátor Celostátní výstavy 
a kopii seznamu vrátí předávajícímu.  

• Organizátor Celostátní výstavy nepřevezme holuby předávané po stanoveném termínu 
přejímky holubů, nebo bez patřičných dokladů. Konečné rozhodnutí o vyloučení holubů 
z Celostátní výstavy je v pravomoci prezidenta svazu.  

• Oblastní spolky zašlou seznam vystavených holubů (chovatel, holub, kategorie, Kf nebo 
km) podle jednotlivých vystavovaných kategorii nejpozději do 20. 12. 2020 elektronicky 
Martinu Poláškovi na e-mail: martin.polasek@centrum.cz   

• Originál výstavní karty vyplněné ve všech kolonkách a podepsaný předsedou Oblastního 
spolku včetně razítka, bude předán předávajícím při přejímce holubů na Celostátní výstavě.  

• Klecné za kolekci Oblastního spolku 1400,- Kč. Klecné uhradí předávající při přejímce 
holubů. Klecné za jednoho vystaveného holuba mimo kolekci Oblastního spolku činí 
100,- Kč uhradí vystavovatel při přejímce holubů. Klecné neplatí chovatelé za holuby 
vystavené dle bodu 1)  j, k, l, m. propozic. 

• Za předané holuby odpovídá organizátor Celostátní výstavy, který zajistí veterinární dozor, 
krmení a napájení holubů.  

• Po skončení Celostátní výstavy budou vystavení holubi předáni pověřenému zástupci 
Oblastního spolku po předložení dokladu o předání holubů.  

 
 
 
 
 

mailto:martin.polasek@centrum.cz
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8. Ubytování 
    Zájemci o ubytování na  CV PH se přihlásí do 1.12.2020 se přihlásí na adrese: 
    Ing. Rostislav Krpal, Za Mlýnem 993, 687 25 Uh. Hradiště, telefon: 602445299,  
    E-mail: krpal.rosta@seznam.cz   
 
9. Prodejní stánky  
    Zájemci o prodejní stánky na CV se přihlásí  do 1.12.2020  na adrese : 
    Ing. Roman Randjak, e-mail: rrandjak@seznam.cz   tel: + 420 737 250 084 
 
10. Program Celostátní výstavy.  
 
Pátek 15.1.2021  
  6.00 hodin   - 9.00 hodin  Příjem holubů  
  8.30 hodin -   9.00 hodin  Instruktáž posuzovatelů  
  9.00 hodin - 11.30 hodin  Posuzování kategorií Standard  
11.30 hodin - 15.00 hodin  Zpracování výsledků  
15.00 hodin    Otevření výstavy  
19.00 hodin    Ukončení prvního dne výstavy  
19.30 hodin    Zahájení společenského večera 
21.30 hodin    Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR 
 
Sobota 16.1.2021  
  8.00 hodin    Otevření výstavy  
10.30 hodin    Vyhodnocení výsledků výstavy a soutěží  
16.00 hodin    Ukončení výstavy  
16.00 hodin    Výdej holubů CV 
 
 
 
 

Ing. Jaroslav Novotný 
president ČMS CHPH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krpal.rosta@seznam.cz
mailto:rrandjak@seznam.cz
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Každý dělá chyby 

 

„Pokud něco chcete velmi silně a uděláte pro to 
hodně, dosáhnete toho“: zní Willemovo heslo. Pokud 
jde o to, existuje jen málo lidí, kteří jsou tak zapálení 
jako Jan, který má holuby asi pět let. Žádné úsilí není 
dost velké na to, aby se dostal tam, kde je tak málo 
místa: na vrchol. I přes své omezené zkušenosti dělá 
skoro všechno správně. 

 

Ad Schaerlaeckens 

 

Tak trochu moc 

Každé jaro vidí, jak se u mě mladí procházejí po střeše. Nevím, co se v něm potom děje, 
ale není to jeho styl. Jeho mladíci vyletí ven a musí hodinu trénovat s vlajkou, potom jsou svoláni 
domů. Návrat do holubníku není tak rychlý jako u Bart van Oeckel. Ten když zazvoní na zvonek, 
tak by se téměř přerazili, aby byli uvnitř. Ale Jan je také rychlý. Zdá se, že vše funguje dobře podle 
zásady „musí být řád“. Ale JE to tak skvělé? 

Jinak 

V tomto ohledu se podívejme na několik zvláště dobrých, široko daleko známých chovatelů, 
kteří to nedělají jinak než já. Na začátku jara se jejich holoubata mohou potulovat. Disciplína je 
důležitá, ale to až později. 

Co se teď ukázalo? Mají pravdu nejen podle svých vlastních výsledků, ale také díky 
vědeckým poznatkům. V této době Corona se můžete rozptýlit tím, že budete trochu surfovat po 
internetu. Někdy se ponořím do tajemství orientačních schopností, zejména u poštovních holubů. 

Nespočet vědců se zapojilo do odhalení této záhady, bylo provedeno a stále je prováděno 
mnoho experimentů. Stále je hodně nejasného, ale zajímavé objevy byly učiněny také ve vztahu k 
našim holubům. Jedním z nich je, že holubi, kteří dostali v prvních měsících života velkou svobodu, 
se neztráceli tak snadno a dosahovali lepších výsledků v závodech než holubi, kteří se moc 
nedostali ven. To má něco společného s receptory (obtížné slovo). Na druhou stranu holubi, kteří 
trávili většinu dne v uzavřených prostorech, to měli mnohem těžší. Snadněji se ztratili a během 
závodů nebyli příliš úspěšní. 

Morálka 

Vypadá to chaoticky, když mladí holubi sedí na střeše každý den mnoho hodin, ale zdá se, 
že z toho mají později prospěch. Další výhodou je, že je můžete hojně krmit, což je určitě důležité, 
aby z nich vyrostli plnohodnotní závodní holubi. Nemusíte je začít učit disciplíně, dokud je 
neodvezete na cvičné lety několik týdnů předtím, než je na programu první závod. 

Myslel jsem to dobře 

Také lidé s dobrými úmysly mohou zabloudit. Někdy se stanou oběťmi svého vlastního 
odhodlání. 

Vezměte si třicetiletého Luca, který závodí s holuby asi tři roky, i on má spoustu odhodlání 
a nechce být jen šedá myš průměru. Na konci března mě požádal o radu, protože několik mladých 
mělo mokré oči. Poslal mi fotky a já jsem zjistil, že je všechno v pořádku. Byly tam známky zánětu 
mžurky, ale v menší míře. Takoví holubi také seděli na mém holubníku. Řekl jsem mu, že se není 
čeho bát a že to není nic víc než dětská nemoc. To by bylo v pořádku. Ale později jsem slyšel, že 
šel k veterináři. Na začátku května poslal další e-mail. Znovu měl ty mokré oči a zase jsem si 



 

- 9 - 

myslel, že to bude v pořádku. Když to píšu, dělal už druhou kůru a zároveň lék proti 
Trichomonádám, jak mu poradil veterinář. 

Žádnou kůru 

Už tedy udělal tři kůry, i když ještě není ani polovina května. Zatím moji ode mě nic 
nedostali a jsem si jistý, že jsou mezi nimi i trichomonády, i když možná ve velmi malém množství. 
Dr. Marien by řekl „nech to být“. Někteří z jeho kolegů by doporučili rkůru. V tuto chvíli, několik 
týdnů před začátkem závodní sezóny, používám metodu „Marien“. 

Jsem si jistý, že v tuto chvíli nejsou moji mladí o nic méně zdraví než ti, které Luc třikrát 
léčil, zatímco měli stejné problémy. A pokud bychom oba někdy měli problémy (určitě je bude mít), 
můj lék bude fungovat lépe než jeho. Protože - říkám to často – holubi dostanou nemoci, které 
léčíte nejčastěji. Pokud přijdete do Flander, všimnete si, že existuje mnoho léků proti kokcidiím. 
Holubi tam mají také problémy. V Antverpách proti tomu zřídka nebo nikdy, tam s tím holubi nemají 
žádné problémy. Mezi mými mladými je vidět všude stejně zdravé, lesklé a hladké holuby. Lidé se 
stali  moudřejšími, přišli léky a s léky přišly i nemoci. 

Ne vždy 

Když máte něco společného s začátečníky - Eijerkamp senior si toho také často všiml - 
rychle ucítíte, zda to zvládnou, nebo zda jsou odsouzeni k neúspěchu. Někdy to můžete zjistit z 
otázek, které kladou. Pokud se tyto otázky primárně týkají léků, pak nemáte co do činění s 
rozenými vítězi. 

Před několika lety jsem byl na jídle s Rikem Coolsem, Gaby Vandenabeele, Joostem De 
Smeyterem, Willemem de Bruijn, Johnem Meurysseem, Henkem de Wecrdem a Bertem van den 
Bergheem. Takže ne s bezejmennými chovateli. A o čem se hlavně mluvilo? O dobrých holubech, 
ne o lécích. Mimochodem, člověk se někdy může mýlit. Jednou jsem tedy řekl Holanďanovi 
Florianovi: „Myslím, že děláš něco špatně. Nosíš si holuby z příliš mnoha míst.“ „Vím, co dělám,“ 
odpověděl. Dnes, i když je ještě docela mladý, je na krátké střední vzdálenosti jedním z nejlepších 
v zemi. 

Nebo když se pekař Bart svého času postavil před dveře a řekl, že bude závodit s holuby, 
také jsem si myslel, že to nebude trvat dlouho. Ten muž je nyní profesionál. 

Čínský pár 

U tohoto čínského páru to bylo jiné. Jejich holubník byl právě dokončen a chtěli začít - 
muselo to být kolem roku 2000 - chovat holuby. Vzali si pár holoubat a požádali mě, abych vytvořil 
seznam všeho, co by mohli potřebovat, kromě normálního krmení. Tento seznam byl zjevně kratší, 
než očekávali. Ptali se, jestli jsem nezapomněl na vitamíny a léky. "Co tím myslíte?" Zeptal jsem 
se zpět. Dívali se na mě, jako by chtěli říct: „Ty přece musíš vědět co to jsou léky?“ Předpokládali 
tedy, že pokud máte holuby, je nezbytná skříň plná léků. „Léky dejte až budou nemocní,“ řekl jsem. 
"Které?" byla další otázka. Pfff. „O tom si povíme příště,“ řekl jsem, abych se jich zbavil. Už jsem o 
nich nikdy neslyšel. Nejsou jediní, co jsou závislí na lécích, a je stejně těžké se ho zbavit, jako 
přestat kouřit. 

Nakapat 

Další závislostí, kterou trpí pouze Belgičané, je kapání do očí před nebo po každém letu. 
Nikdy jsem to nedělal. Sezóna 2020 se může lišit, ale loňské závody se 16 cenami ze 20 
nasazených holubů (80%) již byly ty méně dobré. Jedna věc je mi jasná: pokud to někdy půjde 
méně dobře, což se může stát, není to proto, že nekapu. 

 

Ad Schaerlackens 
Die Brieftaube 27/2020 
Překlad Ing. Jaroslav Novotný 
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Fascinace cyklistikou 

 

Cyklistickými idoly a hvězdami tohoto sportu jsou bůhví proč fascinováni hlavně belgičtí 
chovatelé. Možná je to proto, že Belgie dala světu cyklistiky hodně špičkových závodníků, 
případně frankofonní část Belgie brala za své ty francouzské. Podstatně víc než se tu narodilo 
světově známých běžců, ať už sprinterů či štěrkařů. Snad proto belgičtí chovatelé často 
pojmenovávají své holubí šampiony po těch cyklistických.  

Začneme v šerém dávnověku 

Fausto Coppi - k cyklistice se dostal jako poslíček u řezníka. Profesionálně závodit začal v 
roce 1939, hned v dalším roce vyhrál Giro d'Italia. Jako první cyklista všech dob dokázal vyhrát 
Tour i Giro v jediném roce. Závěr jeho kariéry však byl poznamenán četnými zdravotními 
problémy. Zemřel v 40 letech na následky malárie, kterou chytil na dovolené v Africe. 

Na jeho počest se uděluje cena Cima Coppi pro cyklistu, který jako první zdolá nejvyšší bod 
daného ročníku Gira. V anketě pořádané roku 1999 byl zvolen druhým nejlepším italským 
sportovcem 20. století. 

Giro d´Italia vyhrál v letech 1940, 1947, 1949, 1952, 1953 
Tour de France vyhrál v letech 1949 a 1952 
Mistrovství světa v roce 1953 
 

 

„Coppi“ 3245564-48 u Emiela Denys 

V roce 1946 koupi od André Vanbruaene pozdní holoubě později pojmenované „Libourne“. 
Byl synem „Kortebek“ 3392093-34, který byl také dědečkem „Jonge Stier“ 1. národního Pau. 
„Libourne“ se brzy ukázal jako zlatý nákup. Spárován byl až v roce 1948 a okamžitě odchoval 
celou řada šampionů na dlouhé vzdálenosti.  

Nejslavnější z jeho potomků byl právě „Coppi“ 

Matkou „Coppi“ byla holubice Van der Espt-Vandevelde z pokrevní linie „Herkula“ z Meyns. 
Ve 2 sezónách pak zaznamenal následující výsledky na devíti závodech na dlouhé vzdálenosti: 

Angoulême National 12./ 3800 holubů  Libourne National 366./ 2030 holubů 
Limoges Nat. Derby   6./ 1602 holubů   Angoulême National 120./ 3143 holubů 
1. Eso holub West-Vlaamse Vereniging 1950 

Tulle National  190./ 4122 holubů  Libourne National  109./ 2661 holubů 
Angoulême National  108./ 1927 holubů  Brive National         61./ 1922 holubů 
Bordeaux Gent         30./   313 holubů 

"Coppi" nebyl jen eso v závodech, ale také výborný chovný holub. Jeho potomci dosahovali 
výborných výsledků. Například „Quick Star“ 3014948-54, jeho bratři „Zwaren“, „Kaers“ a jeho 
poslední dcera „Grijspenne“ 3427223-59. 
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Jacques Anquetil 

Stal se prvním cyklistou v historii, jenž pětkrát vyhrál Tour de France. Je prvním cyklistou 
historie, jenž vyhrál během kariéry všechny tři největší Grand Tour, tedy Giro, Tour i Vueltu. 

Jacques Anquetil, kontroverzní celebrita. Obranář na kole, elegán ve společnosti, nezkrotný 
v soukromém životě. Muž mnoha titulů i skandálů rychle jezdil, divoce žil a příliš brzy zemřel. 
Charismatický, blonďatý, modrooký. „Muž gentlemanských způsobů a velkého šarmu“. Playboy a 
svůdce žen. Primabalerínu Janine, manželku svého osobního lékaře, pobláznil natolik, že se kvůli 
němu rozvedla. Inteligentní perfekcionista, racionální počtář a velký stratég. Ale zároveň až 
chorobně pověrčivý muž. 

Alkoholik. Své pověstné večírky pořádá i během závodů. Požitkář. „Tady je můj návod na 
večer před závodem: bažants kaštany, lahev šampaňského a sex se ženou,“ vykládá. Gurmán. 
„Dieta? Neříkejte takovou nadávku v mém domě,“ tvrdí. Miluje humry, langusty, whisky. Dopující 
muž. Zesměšňuje cyklisty, kteří tvrdí, že je možné závodit 200 dnů v roce bez amfetaminu. A 
zároveň je to i rolník. Nejšťastnější je údajně na poli, když řídí svůj nový traktor.  

Bez zajímavosti není i to, že dceru měl se svou nevlastní dcerou a syna s manželko svého 
nevlastního syna. 

vítěz Tour de France 1957, 1961, 1962, 1963, 1964 
vítěz Giro d'Italia 1960, 1964 
vítěz závodu Vuelta a Espaňa 1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Baere August & Jozef  

Jméno bratrů De Baere je v belgickém holubářství dobře známé a bývají označováni za 
jednu z filiálek Desmet-Matthys, protože své původní základní holuby získali od vesničana a mistra 
světa Desmet-Matthyse. Tito holubi je vynesli na vrchol v holubářského sportu. Vyhráli mnoho 
závodů a získali titul šampióna Belgie 1971, starých i mladých holubů. Vyhráli závody ze všech 
vzdáleností. 
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Anquetil 4211050-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoni Beheyt  

Belgický jezdec se nejvíc proslavil tím, že vyhrál silniční závod mistrovství světa 1963 před 
Belgičanem Rikem Van Looyem a Holanďanem Joem De Haanem. 

Beheyt také skončil druhý v roce 1964 v závodě Paris-Roubaix Classic za Peterem Postem 
z Holandska. Kromě toho vyhrál v roce 1963 klasiku Ghent-Wevelgem. A také několik dalších 
významných závodů jako GP Fourmies, Tour de Wallonie, Tour of Belgium nebo Belgické národní 
mistrovství - počátkem šedesátých let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Bostyn 

Pol Bostyn dobře známý belgický chovatel a často se mu říká: Lev z Flandres. Specializuje 
se také na závody Pau a díky svým vynikajícím výkonům z těchto 900 km závodů se stal 
mezinárodní celebritou. 

Vychoval mnoho slavných holubů, „Dadelier“, „De Blauwe“, „Benoni“, „Pasport“ atd. Byli to 
holubi s nezapomenutelnými výkony, a chovným potenciálem podpořili vylepšení belgického 
kmene holubů. Pol Bostyn vytvořil před rokem 1949 svůj vlastní kmen holubů. Původ jeho holubů 
začínal u Aloise Stichelbout a Vincenta Manen. Pokračoval  u holubů Daniel Labeeuw, Cattrysse 
Bros, Descamp - Van Hasten.a Vander Espt.. Vytvořil svůj kmen křížením holubů dobrého původu. 

Zázračný holub „Benoni“ 63-3278268 

Od začátku mu říkali „Benoni“. Bylo to, jako by měl Paul nějakou předtuchu o jeho 
budoucích vítězstvích.. Benoni mnozí obdivovali kvůli jeho inteligenci a vynalézavosti, což jsou 
velmi přetrvávající dědičné rysy. Není náhoda, když se říká, že nejlepší holubi jsou ti, kteří si za 
každých okolností najdou cestu zpět domů. Takovým holubem byl Bostyjnův Benoni. 

Jeho otcem byl Schone Blauwe 62-3200581, křížení Devriendt a Cattrijse. Jeho matka byla 
špičková holubice 59-3379965. Byla dcerou Goede Blauwe Labeeuw 47-30815354, a vnučkou 
Charel Bostyjn, 1. mezinárodní Pau 1950. 
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„Benoni“ 63-3278268 vyhrál: 1. Dourdan, 2 Clermont 375, 8. národní Limoges 2862 z 
holubů, 62. národní Perigeux 2542 holubů, 9. národní Perigueux 2369 holubů, 175. národní Brive 
3080 holubů, 35. národní St. Vincent 3115 holubů, 35. národní Brive 2876 holubů, 1 mezinárodní 
Pau 1401 holubů.  

Desetkrát dokázal skončit mezi první stovkou národních, z toho třikrát mezi „první desítkou“ 
a vyhrál přibližně 430 000 franků. Úspěšně závodil do roku 1974, tedy do svých 11 ti let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddy Merckx 

Jeho cyklistická kariéra se započala v roce 1961. O tři roky později se stal světovým 
šampiónem v amatérské kategorii. V roce 1965 přešel k profesionálům. V roce 1966 poprvé vyhrál 
závod Milano-San Remo. O rok později vyhrál světový šampionát v kategorii profesionálů. V roce 
1968 vyhrál jako první Belgičan Giro d'Italia. Hned při svém debutu na Tour de France 1969 se mu 
podařilo získat celkové vítězství, jakož i vítězství v soutěži sprintérů a vrchařů. Žádný další cyklista 
už toto nedokázal zopakovat, 

Tour de France vyhrál ve své kariéře celkově 5 krát. Stále drží rekord v počtu vyhraných 
etap – 34. Stejně tak i na Giro d'Italia vyhrál celkově 5 krát. Na světovém šampionátu triumfoval 
ještě dvakrát a 3 krát se umístil v první pětce. Svoji všestrannost dokázal Eddy svým světovým 
rekordem v hodinovce (49.431 km), kterého dosáhl 25. října 1972 v Mexico City. Byl maximalista, 
nespokojil se s dílčím úspěchem, chtěl mít všechno a hned. Proto si vysloužil přezdívku Kanibal. 

V roce 1975 měl na dosah šestý titul v Tour de France a mohl tak překonat tehdejší rekord 
Jacquese Anquetila, ale francouzští fanouškové byli proti. Rozvášnění diváci ho v etapě na Puy de 
Dôme strhli z bicyklu 
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Bratři Janssen – „Oude Merckx“  67-6282031 

Získal 18 prvních cen. Byl výsledkem metody plemenitby č. 2 u Janssenů, kdy pářili syna 
jednoho polobratra na dceru druhého. 

Původ je v „Bange van '51“. Toto eso je potomkem známé „Vossenline“. Jeho otec byl „Vos 
van '49“. Jméno „Bange“ není proto, že by byl plachý, ale proto, že když se vrátil domů ze závodu 
zůstal pár minut na přistávací desce, aby měl pěkný výhled na okolí. „Bange van '51“ je klíčový 
holub, ze kterého byly vychováni holubi, kteří se proslavili v pozdějších letech. Těmito holubi byli 
„De Scherpen“, „Oude Merckx“, „019“, „Jonge Merckx“ a „Geeloger“. 

„Merckx“ se prosadil významně i jako chovný holub a stal se otcem stejně slavného „019“, 
který také 18 krát vyhrál 1. cenu. „Velo“ s 15 prvními cenami a „Jonge Merckx“ s 15 prvními 
cenami byli také syny „Merckxe“. 

Z „019“ byl vyšlechtěn stejně úžasný „Schouwman“ se šesti 1. cenami. „Jonge Merckx“ se 
stal špičkovým chovným holubem a mnozí chovatelé v celém světě dosáhli s potomky této linie 
velkých úspěchů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dalšími cyklisty a holuby se dostáváme do současnosti a mezi nejlepší sprintery na 

Tour de France i v oblacích. 

Noviny 10. července 2015 

Mark Cavendish ukončil dvouletý půst, od 12. července 2013 mu na Tour de France 
unikala etapová prvenství. Nyní se britský cyklista dočkal, v hromadném spurtu 7. etapy ve 
Fougeres zvedl ruce nad hlavu, protože ani Němec Greipel, nejlepší sprinter závodu, ani Slovák 
Sagan na něj tentokrát neměli. 

 

Mark Cavendish  

Cyklista z ostrova Man, silniční profesionál. Původně začínal jako dráhový cyklista, od roku  
2006 se věnuje zároveň i silnici. Je dvojnásobný mistr světa v disciplíně Madison. Své rychlosti z 
dráhy využívá při dojezdech etap na silnicích, patří mezi nejlepší sprintery. Dokázal vyhrát 30 etap 
na Tour de France a 15 na Giro d'Italia. Je jediným cyklistou v historii, který dokázal obhájit 
vítězství v pro sprintery nejcennější poslední etapě Tour de France v Paříži na Champs-Élysées 
(2009, 2010, 2011, 2012). V roce 2011 se stal v dánské Kodani mistrem světa v silničním závodě s 
hromadným startem a oblékal tak v sezóně 2012 duhový dres pro vítěze. 
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Jos Thone  

Jméno Jos Thoné je jedním z předních v závodech holubů, a to jak v Belgii, tak v zahraničí. V 
roce 1991 se usadil v As se svou manželkou Gabriellou, nejmladší dcerou svého tchána a mentora 
Thomase Peetersa. Od toho roku se mu podařilo vytvořit velkolepý kmen závodních holubů, který 
zvítězil od sprintu až po extrémně dlouhou vzdálenost. Kmen holubů Thoné si vede velmi dobře v 
závodech po celém světě - od amerického kontinentu přes Evropu až po Čínu - a to z něj učinilo 
světově proslulého chovatele. 

„Cavendish“ 5061019-08 

8x 1. cena na krátkých tratích 
 
V roce 2008 
1. Prov. Eso KBDB Speed 
1. Nat. Eso ‘Duivenblad’ Speed 
1. Nat. Eso LCB Speed 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

André Greipel  

Narozený 16. července 1982, je německý profesionální cyklista. Je to výborný sprinter, který patří 
mezi nejlepší své doby. Mezi jeho hlavní úspěchy patří 22 etapových vítězství na Grand Tours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcel Kittel  

Narozený 11. května 1988, je bývalý německý profesionální silniční cyklista. Jako junior se 
specializoval na časovky. Na juniorských šampionátech vyhrál 2 zlaté medaile. Když přestoupil 
mezi seniory, začal se specializovat na hromadný sprint. Na závodech Grand Tour vyhrál 19 etap.  
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Mark Cavendish, 30násobný vítěz na Tour, na Kittelovu adresu řekl: „Dlouho jsem si myslel, že 
jsem neporazitelný. Dokud se v pelotonu neobjevil tenhle německý blonďák.“ 

 

Peter Sagan  

Narozený 26. ledna 1990  je slovenský silniční profesionální cyklista, který jako první muž v historii 
vyhrál třikrát za sebou mistrovství světa (MS) v silničním závodě (2015–2017). V roce 2008 se stal 
juniorským mistrem světa a Evropy na horských kolech. V roce 2012 na Tour de France třikrát 
zvítězil v etapě a vybojoval zelený trikot s velkým náskokem na druhého Greipela. Od roku 2012 
7x získal zelený trikot nejlepšího sprintera Tour de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny tři tyto špičkové sprintery spojuje jedno významné holubářské jméno, je to  

Dirk Van den Bulck. 

Chovatel s vynikajícími výsledky mladých holubů na krátkých tratích. 

První národní Šampion KBDB Sprint Young Birds 2013, ale také získal titul prvního Nat. Ace 
Pigeon KBDB Sprint Young Birds s naprosto špičkovým velkolepým koeficientem 0,9794. Své 
nejlepší holuby pojmenoval právě po těchto cyklistických velikánech sprintu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kittel“ BE13-6139803  

https://cs.wikipedia.org/wiki/26._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistika
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je mladý holub, s titulem 1. Nat. Ace Pigeon KBDB Sprint Young Birds 2013. Jako vždy, jablko 
nepadá daleko od stromu. Jeho otec Goede Rode (BE08-6139996) vyhrál 1. cenu proti 1.637 h. a 
1. cenu proti 822 h. z Noyonu, než byl rychle přesunut do chovného oddělení. 

 

Jeho přímý bratr 

 

 

 

 

 

„Greipel“ BE13-6139849 

6. Nat. Ace Pigeon KBDB Sprint Young Birds 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sagan“ BE 12-6108355 

1. Nat. Ace Pigeon KBDB Sprint ročních i starých holubů 2013. Patricka Boeckx z linie holubů 
Bulck a Heremans 

Ze 6 závodů z Noyonu měl celkový koeficient 1,87 a tím se stal v Belgii nejlepším. 

 

 

 

 

 

Určitě je mnoho dalších 
špičkových holubů, kteří nesou 
nebo v minulosti nesli jména těch 
nejlepších cyklistů, ale jako příklad 
trvalé fascinace belgických 
chovatelů cyklistikou to jistě stačí.  

             
      

          

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Mistr OS Brno 2019 – František Zeman 

 

Asi si říkáte proč se v reportáži vracím k minulé sezóně, co mě vede k „ponoru do 
minulosti“. Důvody jsou dva. Jednak ten, že sezóna 2019 byla pro Františka Zemana a jeho 
závodní tým opravdu mimořádná a stojí za to, a ten druhý souvisí s problémy s vydáváním 
časopisu v ročníku 2019, které jsou našim čtenářům zřejmé. Časopis nevycházel, nebylo pro koho 
psát. 

Už v roce 2018 to byl boj o mistra OS do posledního závodu. Nakonec z toho bylo 2. místo 
za špičkovým týmem Cezava Mirek Ivan o pouhých 110 bodů a 8 vyhraných závodů. V sezóně 
2019 se už podařil reparát a František v mistrovství OS Brno zvítězil. Na brněnské poměry vyhrál 
obdivuhodných devět z dvaceti závodů starých holubů OS od 200 do 860 km. Další dvě vítězství 
přidal ještě v závodech holoubat. Celkový přehled úspěchů této sezóny v rámci ČR je také 
zajímavý: 

6. Generální mistr ČR     3. Mistr středních tratí ČR 
3. Mistr ročních holubů ČR    3. v Inter-mistrovství ČR 
3. Generální mistr MSS    3. Mistr krátkých a středních tratí MSS 

Jeho holubi obsadili v konkurenci ČR 1. Olymp. E, 2. Olymp. I, 5. Olymp. C, 5. Olymp. D, 3. 
Super Eso, 8. Eso holubice. 

Utěšoval jsem se, že v sezóně 2020 tyto výsledky zopakuje a pak se k té reportáži taky 
dostanu, ale jak říká staré přísloví: „Po hodech bývá sr…ka“. Sice to žádný propadák nebyl, ale 
„jen“ 4. místo v mistrovství OS zůstalo za Františkovým očekáváním. 

Letos 1.2.3. v Olymp. kategorii A v OS  1.2.3. v Olymp. kategorii D v OS 
Letos 1.4.5. v Olymp. kategorii G v OS  1.3.5.6.7. v kategorii Eso He v OS 
Letos 1.3.4. v kategorii Eso MKST v OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Zeman (vlevo) s neoficiálním členem týmu Milanem Kašubou 
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Františka jsem navštívil v průběhu závodní sezóny holoubat 2020 a po dvou prvních 
vyhraných závodech už byla „na lodi“ lepší nálada. Při pohledu na odpolední volný prolet holoubat 
jsme začali obligátními dotazy. 

Kdy a jak jsi začal s poštovními holuby? 

Nejsem žádný pokračovatel někoho z rodiny jako ty, na hospodářství byli různí holubi, ale 
první pošťáky mi donesl otec od Rudolfa Drápely a od Josefa Dvořáka. Práce v družstvu na 
kombajnu, aktivně házená a na holuby moc času nezbývalo a ani po vojně se na tom nic pořádně 
nezměnilo. Holuby jsem měl, ale se současným stavem se to nedá srovnávat. Pořádně jsem se 
synem začal až hodně po třicítce. To se k nám dostali holoubci původu Janssen x Van Riel od 
Zbyňka Dvořáka a jeho strýce Stanislava Dvořáka. Byl to výborný materiál z importů pana Fronce 
a opravdu nás dostal „na holubářskou mapu“. Z těchto holubů jme pak odchovali hodně špičkových 
závodníků. V roce 1999 to bylo 1., 3., 9. a 11. Eso holoubat v ČR a o rok později jsme vylítali 
Mistra OS v závodech holoubat. 

Start byl raketový a co pak? 

Výkonnost šla pomalu nahoru. 6.misto v OS 2000, 4. místo v roce 2001 a 1. vicemistr 
v roce 2002. Tým holubů ale nebyl tak stabilní a ani ta péče asi nebyla úplně odpovídají a tak se 
v dalších letech střídaly úspěchy s neúspěšnými sezónami. 1. místo v mistrovství holoubat OS 
v letech 2006, 2007 a 2012 nebylo podepřeno odpovídajícím výsledkem v sezóně starých holubů. 
Změna k lepšímu přišla až v roce 2013 se 4. místem v mistrovství OS a opětovným ziskem Mistra 
holoubat OS. Byl to taky rok, kdy se do dění na holubníků plně zapojil Milan Kašuba. Slovenský 
výborný chovatel, který pro velké pracovní vytížení v Brně přestal závodit doma na Slovensku a 
našel u mě otevřené dveře. Ta spolupráce se vyvíjela postupně, známe se od roku 2002 a přes 
různé výpomoci s tréningem a výměny holoubat to dospělo k dnešní úrovni spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpolední prolet holoubat 
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Co se pak změnilo? 

Musím říct, že prakticky všechno. Postupně se úplně vyměnil základ závodního týmu 
holubů a taky způsob práce s nimi. Ze starých linií Janssen x Van Riel zůstal jen vynikající holub 
„13“ ze kterého špičkově odchovy závodí. Noví holubi ty starší linie vytlačili, byli prostě rychlejší. 
Milan vložil do naší spolupráce zejména nové linie holubů. Jeho obrovský přehled o tom, co kde 
špičkově závodí a následné odhodlání ty holuby získat, to je zdroj holubů Rauw Sablon, 
Heremans, Gaston van de Wouwer, Albert Derwa, v poslední době Dirk Van Den Bulck a Stefan 
Lambrechts. Postavili jsme u mě na dvoře nový chovný holubník, kde má jednu část svých 
chovných holubů, 23 chovných pár a druhou má doma na Slovensku. Z obou pak doplňujeme 
závodní tým holoubat.  

Zapojil se taky do práce se starými závodníky, hlavně odpolední tréning vdovců a vdov. 
Samozřejmě mi taky mluví do metod krmení a výběru závodníků. Je to prostě takové holubářské 
manželství. Někdy modrá obloha, někdy zataženo, ale funguje nám to. 

Kteří holubi se Milane prosadili nejvíc? 

Všem je asi jasné, že rodokmen je jedna část a reálné schopnosti předat očekávanou 
výkonnost potomkům ta druhá. Něco se určitě neosvědčilo, ale poměrně rychle se za neúspěšné 
hledá náhrada. První taková úspěšná posila byla holubička „520“ kterou jsem dal Františkovi už 
dávno. Byla z holubů Klinkhammer od Štefana Šutý. Jako roční vylítala 8 cen včetně 2. ceny v OS 
z Rokycan. Výborně závodila i dál a pak byla úspěšná i jako chovná. Zásadně důležití byli holubi 
Rauw Sablon. První byl od J. D. Poortvliet z linie „Den Dromer“ a pak holubice „96“ od K.H. 
Wicherta. To jsou oba prarodiče „102“ 1. Olymp E v ČR. Od Jef Vanwinkela pak vnuk „Bak 17“ a 
na dražebním portálu PIPA jsem koupil dva vnuky z páru „Marseille x Fijn Blauw“. V rodokmenu 
„102“ pak ještě jsou Koopmanští holubi, vnuk „Aladina“ a „Cassiuse“. Výrazným impulzem pro 
moje zaměření na holuby Rauw Sablon byl i tvůj článek v časopise „Poštovní holub“ č. 2/2011 o 
těchto holubech u předního belgického chovatele Ivana Baetense. Když naše dvouletá holubice 
„109“ umístila v roce 2015 dvakrát Eschweiler 762 km (6. a 10. cena v OS) a Bad Bentheim 755 
km. Holubička 13-01604-62 byla 2. Eso holoubat OS, dvouletá pak 2. Eso He a 2. Super Eso OS. 
Bylo rozhodnuto. Do roku 2018 pak nalítala 63 cen. Začaly lítat i její odchovy, he 16-0400-1 měla 
jako roční „jen“ 9 cen protože jí Franta přišlápl ocas a tři závody vynechala. 

Vím, že máš trvalý hlad po nových holubech, tak co bylo dál? 

Další byli holubi Gaston van de Wouwer a Heremans. Zhruba od roku 2015 jsou tyto tři linie 
základ závodního týmu. Protože, ale musíš pořád hledat dál, donesl jsem v poslední době i holuby 
Bart Geerinckx a Albert Derwa. Velmi nadějné jsou výsledky holubů Dirk Van den Bulck. 
V chovném oddělení je několik vnuků holubů „Kittel“ 1. nár. Eso KBDB a „Greipel“ 6. nár. Eso 
KBDB a z linie „Lincia“ 1. nár. Eso KBDB Stefana Lambrechts. Myslím, že jejich strop není jen na 
krátkých závodech holoubat a ročních. Na poslední těžké pětistovce se letos dva dvouletí „Bulci“ 
umístili a ten první byl 3. v OS.  

Pojďme tedy k praxi, kdy na jaře začínáte? 

Někdy mezi vánočními svátky holuby odčervíme Chemisolem dvakrát po deseti dnech a 
pak po dalších čtrnácti dnech přeléčíme Trinidazolem trichomonády. Přibližně za čtrnáct dní pak 
ještě na kokcidie Baycox a těsně před párováním dostanou na tři dny Enroxil. Holubi jsou 
připraveni na párování.  

Voliéru zapárujeme až po půlce února, žádná zimní líheň. Závodníky o něco dříve, tak 
kolem 10.2. podle počasí. Holoubata si ale odstavujeme výhradně z chovných oddělení, ze 
závodníků jde vše pryč, nebo mají podsazená holoubata z voliéry. Celkem si odstavujeme tak 90 
holoubat, něco málo doneseme od kamarádů Bří Uherků, dua Polášků a od tebe. Většinou z linií 
co máme doma. Odstavujeme výhradně jen první a druhou líheň. Pozdní holoubata jen naprosto 
výjimečně z mimořádných holubů. Třeba z olympionika „761“, ze „102“, si necháme i šest holoubat, 
z těchto holubů téměř nic nejde z holubníku. Po odstavení holoubat uděláme ještě jednou kůru 
Trinidazolem. 
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Holub 19-0141-26, linie Heremans, 4. Olymp G v OS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice 19-0141-22, Bulck x Lambrechts (Lincia), 1. Olymp G v OS 2020 
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Závodíme totálním vdovstvím, takže na závody připravujeme celé osazenstvo holubníku. Je 
to přibližně 45 vdovců a 45 holubic. Z toho je skoro polovina ročních. Na první nácvik jdou ještě 
z hnízda a pak holuby rozdělujeme. Holoubata jdou na zem, tam je střídavě dokrmují holubi i 
holubice. František má na starosti vše ráno, klasické kolečko holubice a holubi. Já pak odpoledne 
a dost přesně dodržujeme aby mezi ranním a odpoledním tréningem byl klid 12 hodin. Na první 
závody krátké závody na 120 km, které jsou v OS dva o víkendu nasazujeme všech 90 holubů. Na 
další víkendový dvoják Rokycany 225 km už letí jeden holubi a druhý holubice. Na dalších 
závodech už jdou všichni co nemají nějaký problém, takže až po první pětistovku dáváme celý 
holubník. Tento režim je dodržován i pak. Co nejde na pětistovku, musí do auta a vyvezeme je na 
100 km. Prostě každý týden ať se letí co chce, jdou všichni do koše. Odpustíme jim to jen když je 
na startu na 100 km špatné počasí.  

Vynechali jsme tréning před sezonou a ty prolety. 

Individuální tréning před sezónou určitě asi čtyřikrát 30 až 50 km. Prolety ráno i večer mají 
holubi i holubice nucené. Snažíme se, aby tak 20 až 30 minut opravdu trénovali. Během závodní 
sezóny žádné další vyvážení v týdnu není.  

Jak reagují holubi na opožděný dolet partnera? 

Nemyslíme si, že je to problém. Máme liché ročáky, kteří mají 10 cen. Nebo taky „102“ 
neměl 10 dní holubičku a letěl skvěle. Systém určitě není pro všechny, každý si musí to svoje 
vyzkoušet. Motivace holubů je různá, 8 až 10 závodů neukazujeme před závodem partnera. 
Holuby bereme z budníku a holubice ze sedaček. Po doletu asi 70% holubů nakrmíme a do té 
doby mají budníky zavřené. To je taková pojistka proti potyčkám mezi těmi, co doletí dřív a 
zaberou si cizí budník a dolétlými opozdilci. Docházelo k poranění, poškození letek a podobně. 
Budníky otevřeme až po nakrmení a páry do budníku zavíráme tak na 20 minut. Pak se rozdělí, 
dokrmí a je hotovo. Z pětistovek a dlouhých tratí je necháváme spolu podstatně dýl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení vdovců 
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Jak udržujete zdravotní stav během závodů? 

Po prvních čtyřech krátkých dvojzávodech dáme znovu do vody na tři dny Enroxil 
s Amoxicilinem a potom se čeká dle stavu holubů. Snažíme se je pak udržovat přírodními 
preparáty, jako Trichocoxan. V den doletu a pak až do úterý mají na krmivo kvasnice. Do vody 
v den doletu jen rozpustné vitamíny. Co nejméně chemie. Antibiotika pak dostanou ještě jednou 
asi v půlce dlouhých tratí. Přeléčení dýchacích cest se snažíme odhadnout dle počasí a potřeby, 
letos to bylo jednou Doxygalem a používáme taky pro uvolnění dýchacích cest přírodní doplněk 
Schleimfrei od firmy Backs. 

Má na přípravu vliv dlouhá trať? 

Určitě přizpůsobíme krmivo a holubům kteří jdou na dlouhou trať dá Franta na noc před 
košováním holubice do budníku. Ráno je oddělí. Letos jsme ale po první krachové pětistovce, 
která trvala dva dny, omezili těžší závody a nasadili jen na jeden závod DT. 

Milane, jak připravíte holoubata na závodní sezónu? 

Příprava holoubat je jen na Frantovi. Mě zajímá jen jejich vývoj, jak vypadají na třetí letce, 
to si udělám čas a všechny si je projdu. Holoubata vakcinujeme dvakrát Pharmavac RP, ale před 
tím je ještě přeléčíme Trichocoxanem. Před závody dostanou ještě Trinidazol a Baycox. Přibližně 
čtyřikrát si je vyvezu sám na 15 km, 20 km a 2 x Velká Bíteš, tj. 30 km. 

Po prvním společném tréningu z Třebíče jim dáme 3 dny Enroxil a Amoxicilin. Po tréningu 
z Třebíče je v plánu OS týden pauza. Před prvními závody jdou ještě znovu do Bíteše a do 
Tasova, tj. asi 38 km. Mezi závody ještě 2 x vyvezu podle počasí. Holoubata mají ze začátku volný 
prolet dopoledne po tréningu vdovců a v poledne jdou domů. Později v sezóně mají hodinový 
prolet ráno a stejně tak večer. Letos jsme v OS Brno sice klesli z 2. místa loni na 3. místo letos, ale 
máme 1., 2., 4., 6., 7. a 8. Eso holoubat v první desítce OS. 

Po závodech si necháme asi 45 holoubat na doplnění starých závodníků. To je všechno. 
Snažíme se mít polovinu starších a polovinu ročních v závodním týmu. Letošní sezóna byla tvrdá, 
byly velké ztráty i mezi dobrými závodníky, takže doplňování bude snazší, ale i tak dojde 
k vyřazování těch, co nesplnili očekávání. Někdy s Frantou bojujeme o to, co půjde pryč, nebo ne. 
Ono se ale většinou ukáže, že z pěti, šesti ročáků, kteří jsou na hraně a dáme jim šanci, se tak 
maximálně jeden prosadí jako dvouletý.  

Náročný výběr uplatňujete u všech linií? 

U holubů line Rauw-Sablon to tak nehrotíme, ostatní musí ukázat výkony už od ročních. 
Musí zvládnout alespoň polovinu tratí úspěšně a z toho jednu cenu ve špici. 

Co vy a testovačky? 

Každý rok někam holuby dáme, většinou do dvou až tří testovacích stanic. Je to i pro nás 
test. Většinou se nám docela daří, ale na vítězství ještě pracujeme. Zatím to bylo letos 3. místo 
v jenom závodě TS Talent Quatro a v TS Tatry Derby jsme letos měli velmi úspěšného holuba, 
který získal 2., 4. cenu z přípravných závodů a 9. cenu z velmi tvrdého finálového závodu. Stal se 
tak 1. Esem testovací stanice. Otec holouběte je strýc našeho esa „102“ a matka je koopmanská 
holubička, dvojnásobná vnučka Wondere Dirka.  

Myslím, že jsme snad vyčerpali všechna témata, která by čtenáře mohla zajímat, díky za 
povídání a informace. Mě už nezbývá, než se rozloučit a popřát vám, aby další sezóna s lichým 
číslem 2021 byla obdobně úspěšná jako ta lichá 2019 před ní. 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Finále Talent Quatro Šternberk  

 

 

 

 

VII. ročník prestižního soutěžení v Grand Prix FCI testovací stanici přinesl mnoho nových 
situací, které museli pořadatelé ve Šternberku a také tým Grand Prix v FCI zvládnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní, VII. ročník OLR Talent Quatro měl být ročníkem šťastným a bezproblémovým. 
Číslice 7 by tomu odpovídala. Ale všichni víme, že nás na přelomu roku 2019 – 2020 začaly 
pomalu, ale jistě zneklidňovat zprávy z Číny.  

Přišlo jaro, všichni jsme byli na holubnících a mysleli na novou závodní sezónu. 
V podvědomí nás všechny hlodala nejistota, ale do začátku závodů ještě byl nějaký čas. Naopak 
téměř žádný čas již nebyl pro náš holubník Talent Quatro. V Evropě začínaly uzavírat své hranice 
jedna země za druhou. Restaurace se zavíraly, kulturní akce se rušily jedna za druhou. 
Onemocnění v tu dobu již získalo svoje jméno – Covid 19. Z televize na nás pršely informace o 
dalších a dalších nově nakažených, o nedostatku nemocničních lůžek a respirátorů. Česká 
republika patřila k zemím méně postiženým, ale do ciziny se jezdit nedalo. Když tak s velkými 
obtížemi. Tak mluvili televizní reportéři. 

Jaká byla realita? Musím se přiznat, že jsem byl z celé situace značně znepokojený. První 
svozy holoubat ze Švýcarska, Německa, Belgie a Holandska, které měly proběhnout od 2. do 5. 
dubna, byly prostřednictvím pana Frans Hermanse z FCI zrušeny. Podle jeho pokynů pak měl 
každý holubník zařazený do mistrovství FCI postupovat podle svých možností. Zkrátka každý sám 
za sebe. V tomto období mně morálně velmi pomohl pan Petr Kratochvíl z východních Čech, který 
každý týden vozil zboží do Německa a zpět. Měl tedy detailní přehled o tom, jak se liší televizní 
zprávy od reálného života. Také mně přivezl první zásilku holoubat z Německa. Z Rakouska nabídl 
pomocnou ruku president jejich svazu, pan Franz Marchat. Zorganizoval početnou skupinu 
chovatelů, jejichž holoubata do České republiky přivezlo rakouské nákladní auto. Ze Švýcarska 
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dovezl holuby do Prahy náš kamarád, pan Roman Schneeberger, známý chovem bílých 
poštovních holubů.  

Po celou tu dobu mě doslova „masíroval“ Petr Kratochvíl. Vysvětlil mi, že když budu mít 
licenci na autodopravu, mohu bez problémů vyjet do zahraničí. Licenci jsem sice měl, ale ta ležela 
zhruba deset roků v šuplíku a já myslel, že je dávno propadlá. Po dotazu na úřadech mně bylo 
sděleno, že licence je stále platná a byla navíc automaticky rozšířena na celou Evropskou Unii.  
Začal jsem se tedy připravovat na první sběr holoubat v Německu. Pro jistotu jsem si nechal poslat 
od svého německého zástupce takový zvací dopis, ze kterého vyplývalo, že jedu pro zásilku 
holubů. Aby však nebyla situace příliš jednoduchá, musel jsem se vrátit do 24 hodin zpět na území 
České republiky. Pak nehrozila karanténa.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplombováno     Napojeno 

První cesta byla poznamenaná velkou nervozitou. Našel jsem si nocleh na Rozvadově a 
odtud ráno vyrazil na svozové místo poblíž Frankfurtu. Po příjezdu k naší pohraniční polici jsem se 
cítil podobně, jako před lety, kdy hranice vždy znamenaly nějakou komplikaci. Rouška na obličeji 
byla samozřejmostí, měli ji i všichni čeští policisté. Předložil jsem jim licenci na autodopravu, zvací 
dopis z Německa a občanský průkaz. Moje jméno si nahráli do počítače včetně času překročení 
státních hranic. A pustili mne dál. Polovina problému tedy byla za mnou a já se blížil k německým 
policistům. Tedy k hranici, která byla podle zpráv naší televize neprodyšně uzavřena. Nikdo 
z německých policistů roušku neměl, ani neměli snahu mně nějak kontrolovat. Měl jsem v ruce 
samozřejmě licenční listinu, ale bylo mně naznačeno, ať pokračuji dál a nezdržuji. Zpět to samé. 
Němce nic nezajímalo, naši zkontrolovali občanský průkaz a zadali čas návratu. Nepřekročil jsem 
časový limit a mohl tedy pokračovat. 

Na tomto místě musím jmenovat dalšího velkého pomocníka, pana Daniela Brandta, který 
bydlí v Německu až u holandských hranic. Ten mně dovezl německá holoubata ze západu země 
až do Frankfurtu a to na první i druhý německý svoz. Snažil jsem se k Danielovi doručit i holoubata 
z Belgie a Holandska, ale tam byla opatření tak tvrdá, že si nikdo nedovolil holuby naložit do auta a 
přivést je do Německa. V případě silniční kontroly tam hrozili obrovské pokuty za nedovolený 
transport. Ale i tak se začínal Talent Quatro pomalu zaplňovat. Z východní části Německa dovezl 
mláďata přímo do Šternberka pan Röhlig, kterého známe z výstav jako prodejce porcelánových 
výrobků s holubářskou tématikou.  

Posléze se pobyt v zahraničí bez nutnosti karantény prodloužil na 72 hodin a to mně stačilo 
na to, abych objel Rakousko a přivezl další holoubata. Stejně tak jsem se vydal dvakrát i do 
Polska. Tam jsem neviděl s rouškou jediného člověka. Jedinou nevýhodou bylo, že jsem jezdil 
sám, protože jsem se obával, že manželku přes hranice nepustí.  Slovensko se řešilo kooperačním 
svozem, ale původní plán nebyl dodržen. I proto byla v tomto ročníku účast slovenských chovatelů 
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slabší. Čeští chovatelé přiváželi holoubata do Šternberka úplně normálně nebo jsme se dohodli na 
předání jiným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubomír Kubáček s 2. a 3. holubicí v celkovém pořadí finále 

Talent Quatro se nakonec naplnil o 10 dnů později, než jaký byl plán. Tento skluz se promítl 
i do termínu finálového závodu, který byl posunutý o týden. Pokud tedy zhodnotím vliv Covidu 19 
na činnost Talentu Quatro, pak to bylo hlavně nervové vypětí pro mne, jako pořadatele a týdenní 
opoždění finále. Mezitím se situace uklidnila, oblastní sdružení normálně závodila. Avšak 
s ukončením dovolených se začaly počty nakažených opět zvyšovat. Jako první uzavřelo své 
hranice Maďarsko, ale s jarními zkušenostmi je náš řidič hravě překonal a my uskutečnili závod 
z Nagykanizsa 365 km. V úterý 15.9. 2020 jsme přes Maďarsko úspěšně projeli hned dvakrát až 
do chorvatského Vrpolje 510 km, odkud jsme startovali naše finále. Dalo by se říct: „Konec dobrý, 
všechno dobré. 

Finále se uskutečnilo 15.9. sice za krásného počasí, ale poněkud proměnlivých větrných 
podmínek. Vysoké teploty a boční vítr v Maďarsku spolu se vzdáleností 510 km, to byly rozdané 
karty pro 758 holoubat na startu. Holubi byli připraveni dobře předchozími tréningy a závody, ale i 
tak se první den zvládlo vrátit do holubníků ve Šternberku jen 113 holoubat. Dvacet % dolétlých 
holubů se naplnilo až druhý den v 8 hod. a 46 minut na rychlosti 332 m/min. Opravdová zkouška 
ohněm. 

Upřímná gratulace všem úspěšným holubům a chovatelům. Radost ale zavládla tento rok 
zejména v českých barvách. Naposledy zářily naše barvy jen v první roce 2014, kdy zvítězil David 
a Vojtěch Vysekal. Pak už bylo jen pět let paběrkování, kdy vítězili holubi z Německa a Belgie. 
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Vítěz Roman Žličař s vítězným holoubětem „Quatro 93“ a pohárem za 1. cenu. 

 

Vítězové finále 

1 
CZ  ŽLIČAŘ Roman Quatro 93 14:22:07.94 1179.780 07:12:07.94 

2 
CZ  KUBÁČEK Lubomír "C" Donald 14:22:14.80 1179.468 07:12:14.80 

3 
CZ  KUBÁČEK Lubomír "A" Frozen 14:26:11.06 1168.820 07:16:11.06 

4 
DE  WICHERT KARL-HEINZ Vitkova 14:26:14.30 1168.675 07:16:14.30 

5 
DE  TEAM WETSCHAFTSTAL "B" Klaus 1 14:28:48.18 1161.845 07:18:48.18 

6 
PL  PACEK Wojciech WP 6 14:29:01.02 1161.278 07:19:01.02 

7 
DE  HOFLAND - VAN OOSTEN Team White Kittel  14:29:02.10 1161.231 07:19:02.10 

8 
PL  KWASNICKI Tomasz Bolek 14:29:32.65 1159.886 07:19:32.65 

9 
CZ  MALACH Ladislav Sára 14:35:21.23 1144.755 07:25:21.23 

10 
CZ  HRYČOVSKÝ Pavel Pětka 14:39:50.66 1133.328 07:29:50.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talent Quatro – závod Kúty 123 km, 3. místo Tým Zeman + Kašuba 

http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1474
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=36
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1646
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=773
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1644
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=758
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1627
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=433
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1500
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=1239
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1641
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=1532
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1670
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=1189
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1478
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=569
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1387
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=96
http://www.talent-quatro.cz/?pg=profil&iduser=1534
http://www.talent-quatro.cz/?pg=hprofil&idholub=751
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Talent Quatro – závod Neisiedl 201 km, 2. místo Fly Young Stars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talent Quatro – závod Körmend 306 km, 2. místo Fly Young Stars 
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Talent Quatro – závod Nagykanizsa 364 km, 3. místo Klamensová Jaroslava 

 

Stanislav Matuška a Jaroslav Novotný 

Nový pohled na nemoc holoubat. 
 

 
Již několik let se chovatelé potýkají u holoubat s příznaky jako 

je zvracení, průjem a v nemálo případech s úmrtím, většinou po 
prvních společných tréninkových letech. Pitva uhynulých holoubat 
často odhalí velké poškození jater a zánět střev.  

Rychlým zásahem (hladovka, později lehké krmení 
s probiotiky, v těžších případech použití antibiotik, antiparazitik), 
můžeme omezit dopady nemoci a urychlit návrat k normálu. Toto 
všechno nám naznačuje spojení onemocnění s bakteriální infekcí. 

Na základě dřívějších výzkumů byl považován za hlavní příčinu 
tohoto onemocnění adenovirus s následnou infekcí patogenní E.coli. 
Avšak nové výzkumy ukazují, že adenovirus je nacházen jen 
sporadicky, podobně jako circovirus nebo herpesvirus. Žádný z těchto 

patogenů však nebyl nalezen pokaždé. Proto veterinární odborníci usuzují, že různé patogeny 
nejsou ničím jiným, než sekundárními  patogeny, které využívají zdravotní situace holuba 
k dalšímu prohloubení nebo komplikaci nemoci. 

Mezitím v r. 2016 vypukla v Austrálii nemoc holubů, která způsobila mnoho úmrtí starých i 
mladých ptáků. Příznaky této nemoci měly  podobnost s tím, co jsme zaznamenali po léta 
v Evropě, s tím rozdílem, že nemoc postihla mnoho starých holubů. Po diagnostických výzkumech 
bylo zjištěno, že toto onemocnění bylo způsobeno rotavirem typu A. 

Při experimentálním infikování holubů tímto typem viru, byly vyvolány typické příznaky 
onemocnění mladých holubů, což potvrdilo, že tento virus je hlavní příčinou tohoto onemocnění. 
Hlavním přínosem těchto studií je, že lze holuby očkovat proti tomuto rotaviru. 

Velkým úspěchem je, že firma PHARMAGAL-BIO spol. s r.o. Nitra rychle zareagovala na 
toto diagnostické zjištění výrobou vakcíny. COLVAC RP (obsahující holubí rotavirus a 
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paramyxovirus), která při včasném použití výrazně zasáhla do průběhu tohoto onemocnění. Je 
však nutno, zejména v chovech, které se dlouhodobě potýkají s touto nemocí, vakcinovat včas, 
tzn. již ve stáří 4-6ti týdnů, s případnou revakcinací za 3 týdny. 

 

Z vlastních zkušeností vím, že ti chovatelé, kteří poctivě vakcinovali svá holoubata, neměli 
žádné problémy s touto, stále velmi vážnou nemocí.  A nácviky a závody holoubat proběhly k jejich 
absolutní spokojenosti.  

 

 

MVDr. Michael Polášek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Schaerlaeckens, nejlepší v Belgii? 

 

Kdo byl nejlepší v roce 2019 na středních tratích v Belgii? Podle mne za touto otázkou 
nemá být ani otazník. Jednalo se o belgicko-nizozemskou kombinaci Maegh-AS (bratři Maegh, 
jejich švagr Roger a Ad Schaerlaeckens). Tento tým triumfoval od prvního do posledního závodu 
sezóny. Zářili ne s velkým množstvím holubů, jak už to bývá, ale s prvotřídní kvalitou. 

AS: „Takové neuvěřitelné výsledky už nikdy nezažijete“, říkali na konci roku 2018. Potom 
všichni v roce 2019, včetně velkých jmen našeho sportu, říkali: „Nikdo v Belgii si nevedl lépe“. 

2006, začátek v Belgii 

AS: „ Jako mladý kluk jsem hrál dobře fotbal, ale ne dost dobře. Když se přijeli podívat 
skauti z profesionálního týmu, byl jsem přesvědčen, že jsem byl vybrán. Ale nebyl jsem a od té 
doby už jsem nikdy nekopl do míče. Vybral jsem si holuby, jako mnoho lidí v té době. Do roku 2006 
jsem se soustředil na lety v Holandsku. Ani neuvěříte, jak výborné holuby jsem v té době měl.“ 
Tehdejší předseda Marinus napsal v národním časopise NPO: „Nikdy jsem nezažil takovou 
převahu v provincii, jakou ukázal AS letos.“  

„Orleans s holoubaty byl pro mne hlavním závodem sezóny. Když byl vyřazen z programu, 
bylo to jako by mi vytrhli žebro. Někdy okolo roku 2000 působily mé výsledky spoustu 
rozruchu…Proběhlo i mimořádné zasedání uprostřed výborné sezóny. Všechno hrozilo výbuchem. 
Když jsem letěl já, ostatní odmítali vsázet. Žádná federace nechtěla přijmout můj klub, kvůli mé 
dominanci. Řešení přišlo až po mnoha schůzkách. Mezitím mi bylo zakázáno účastnit se sázek. 
Ale byly tu i osobní překážky. Díky alergii mé ženy jsem musel na doporučení lékařů odstranit 
holubníky, které byly blízko domu.“ 

„Během mého věčného hledání super holubů jsem navštívil bezpočet chovatelů v Belgii. 
Často ještě před tím, než o nich slyšel někdo jiný.“ 

O Holandsku a Belgii: „V Holandsku je mezera v programu, která není dobrá pro přípravu 
holubů. Několik let jsem proto dojížděl nasazovat do malého městečka Rijkevorsel, kam jsem vozil 
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holuby, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit jednoho nebo dvou závodů v programu. Tam 
jsem se seznámil s rodinou Maegh. Victor se tam staral o místní spolek. Souhrou okolností jsme 
se rozhodli závodit spolu v týmu. Hodně věcí se muselo změnit. Ze všeho nejdřív se musela 
uzamknout skříňka s léky. Bratři totiž používali moc léků a to muselo skončit… V roce 2006 jsem 
do Rijkevorselu dovezl 25 holoubat. Měla holandské kroužky začínající číslem 1. Po několika 
závodech se tito Holanďané stali domácími. Staří holubi od bratří Maeghů pocházeli od dobrých 
chovatelů, ale pokaždé byli pokořeni mladými „Holanďany“. Hned v tom roce jsme se stali mistry 
holoubat krátkých tratí. Další rok mistry ročních a následující rok jsme byli mistři starých holubů,… 

Roger: „Na podzim roku 2006, po sezóně, Ad ohlásil, že přijede vyselektovat holuby. Bylo 
to ale jinak, než jsem čekal. Nechtěl vidět ani holuby, ani rodokmeny. Pouze výkon!“ 

AS: „A o tom to všechno je! Ale taky u toho dělám chyby. Zbavil jsem se i holubů, které 
jsem si měl nechat. Ale to jsem zjistil později. Tak to je. Že jste opravdový šampión poznáte tak, že 
už vám lidi negratulují k vítězství, protože tvé vítězství je pro ně normální.“ 

Malý, ale odvážný 

AS: „Věřím pouze v dobré holuby. Máme 12 chovných párů, 12 párů chův a 12 párů 
závodníků v totálním vdovství. Plus několik náhradních párů. Z mého bydliště to sem je 20 km, ale 
nemusím sem jezdit každý den. Roger se stará o holuby přesně tak, jak mu řeknu. Víte, v roce 
2018 jsme vyhráli 25. a 26. cenu v provincii proti 5100 holubům. Byl to snad nejtěžší závod v roce, 
venku bylo nesnesitelné vedro, okolo 36 °C a protivítr. Seděli jsme ve stínu a čekali. Roger už 
z dálky viděl letěl ty dva spolu a říkal, že dva naši už letí. Na ten závod jsme nasadili jen 6 holubů. 
Když byli naši dva doma, známí chovatelé s více než 100 nasazenými neměli doma nic. Až později 
jsem zjistil, proč Roger poznal ty dva už z tak velké dálky. Jeden z nich měl bílou letku a to jsem já 
nevěděl.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad a Roger před holubníkem 
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Systém se starými holuby 

AS: „Ten je úplně stejný, jako jsem ho praktikoval v Holandsku. Závodníky páříme 10. 
ledna a první líheň prodáme. Z další snůšky vychovají jedno holoubě. V zimě holuby nepouštíme, 
protože jestřáb je zde opravdovou noční můrou. Těsně před sezónou 2019 nám chytil nejlepšího 
závodníka. Od konce února pouštíme dvakrát týdně. Potom během sezóny pouštíme ráno 
holubice, samce večer.“ 

Roger: „V závodním týmu máme hodně ročních. Přeživší staří holubi jsou už opravdoví top 
závodníci. Při selekci Ad hledí jen na výkon. Vzhled a rodokmen nehrají roli. Naše národní Eso 
závodí i letos. Proč šetřit holuby v našem věku?“ 

AS: „V roce 2019 jsme měli 9 eso holubů, z toho 8 bylo holubic. To se ještě v ZAV, která je 
stále silná a s mnoha známými jmény, rozprostírající se od Lieru k holandským hranicím, nestalo. 
Závodí zde chovatelé z nejméně 30 klubů.“ 

Roger: „S vdovstvím začínáme na konci března. Hodně se věnuji tréninku. Začínám na 5 a 
10 km. Potom 15 a když to jde tak ještě 35 km. Nejprve pouštím všechny koše dohromady, ale 
později už jen jednotlivé koše.“ 

Holubičí síla 

AS: „Začátek sezóny byl tak neuvěřitelný, že jsem si po pár týdnech říkal, že to takto 
nemůže vydržet. Otázkou bylo, kdy ten pokles přijde a jak bude veliký. Ale místo zhoršení přišlo 
ještě zlepšení! Poslední červencový závod už byl jen pomyslnou třešničkou, kdy 7 nasazených 
holubů získalo 7 cen – 1.,2.,3.,5.,15.,19.,21. S ročáky to bylo stejné, 4 nasazení a byla z toho 
1.,3.,10. a 13. cena. Dvě třetiny účastníků tohoto závodu nemělo doma ještě ani holuba, když já 
měl doma všechny. Bylo to zábavné.“ 
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Roger: „Největší obavy máme z páření holubic mezi sebou. Ale na to existuje lék. Po 5 až 
6 týdnech jsou zavírány a také jsou celý rok zatemňovány. Toto ale nefunguje se samci“. 

AS: „S tímto systémem (zatemňováním) jsem se setkal již před lety u Flora Vervoorta. I 
jeho Fieneke byla zatemňována po celý rok a všichni víme, jak létala. Fieneke bývá popisována, 
jako nejlepší holubice všech dob. Samozřejmě, že měla svou kvalitu, ale zatemňování také 
pomohlo. Jinak už nevěřím skoro v nic dalšího.“ 

Vše vyzkoušeno 

AS: „Zdraví holubi potřebují pouze základní péči. Nikdy jsem to nepřeháněl s čištěním. A 
doplňky? Vyzkoušel jsem všechno, ale čím víc jsem jich vyzkoušel, tím míň jsem přestal věřit 
v jejich zázračnost. Nyní nepoužívám žádné vedlejší produkty ani vitamíny. Krmím kvalitní levnou 
směsí a podávám holubům mineral mix od van Tilburga. U toho si musíte dát pozor, aby se jej 
holubi s mladými na hnízdě nepřežrali.“ 

Roger: „V sezóně krmíme jen jednou směsí. Vital Duo Flight od van Tilburga. Ze začátku 
týdne krmíme jen skromně. Nejvíc musejí žrát ve čtvrtek, což je den před nasazováním. V pátek, 
kdy se nasazuje, už nejdou ven létat. Poslední krmení dostanou v 15:00. Po návratu ze závodu 
jsou vydezinfikování kapkami „yellow drops“. Včetně opozdilců. Naše holubníky jsou hodně 
otevřené, uvnitř vidíte i přes tašky. Ve vlhkých dnech se snažíme zlepšit klima na holubníku 
topnými panely pod budníky.“ 

AS: „Nemáme problémy s kokcidiózou, červy nebo s trichomoniázou. Často odkazuji na 
lidovou moudrost- ´Dostaneš nemoc na kterou se léčíš! To je fakt a proto neléčíme.“ 

Holoubata 

AS: „Byl jsem jeden z prvních v Holandsku, kdo začal zatemňovat. Hrál jsem roli i v tom, že 
tento systém pronikl i do Belgie. Chovatelé jako Houben se u mne byli podívat, jak to funguje. 
Principem zatemňování je prodloužit holubům zimu a nechat explodovat jejich kondici v létě. Světlo 
a tma a způsob, jak se s tím vypořádat se mohou v budoucnu stát znovu důležitým faktorem. Ale 
zpátky na začátek. Chtěl jsem se všem ukázat! A to bylo v Nizozemsku možno na národním 
Orleans, kde letěl skoro každý a létalo tam téměř 200.000 holubů. Tato klasika se létala poslední 
sobotu v srpnu. Stejně jako Bourges holoubat v Belgii. Velmi dobře si pamatuji Bourges, které 
vyhrál Luyckx z Beerse. V ten den jsem já vyhrál 3. a 12. národní cenu z Orleans s dvěma 
sestrami…“ 
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„Zatemňujeme až po nejdelší den v roce (21. června). Na konci června jsou rozděleni podle 
pohlaví.“ Roger má už 81 let, ale je stále plný energie. Den před nasazením vyváží holoubata na 
kondiční trénink. Po návratu jsou spolu obě pohlaví až do večera. V den nasazení jsou rozdělení 
ve svých odděleních a proto jsou potom během košování klidní. 

AS: „Na rozdíl od starých, holoubata nepodávala výkony jako v předešlých letech. Ale i tak 
to nebylo špatné, třeba jako Noyon s 1.,2.,3. cenou proti 798 holoubatům, 1. Melun proti 1380 
mladým a 1. a 2. cena proti 1039 holoubatům. Tihle dva byli i nejrychlejší v celé provincii z Noyon 
(okolo 10.000 holubů) a všech 12 nasazených získalo cenu.“ 

Dvakrát pozdě? Je mi líto 

AS: „Úspěch je výsledkem výběru. Holub, mladý nebo starý, který dvakrát přilétne pozdě 
v po sobě jdoucích závodech, si trochu odpočine a potom už dostane jen jednu poslední šanci.“ 

„V závodním oddělení věřím ve volný výběr partnerů. V chovném praktikujeme přepařování. 
Po dvou líhních jsou holubi přepářeni, včetně párů, které už daly dobrý odchov. Mám odzkoušeno, 
že ne každý rok dá pár dobrý odchov. V chovném oddělení jsou okna otevřeny dokořán, ve dne i 
v noci.“ 

Roger: „Když mám o něčem pochybnosti, zavolám Ada a on přijede.“ 

AS: „Jednoduchý trik je vypustit holuba ven a pozorovat ho. Jeho chování vám prozradí, 
jestli je v pořádku. Pokud něco nesnáším, tak je to ztráta dobrého holuba. A často to bývá vinou 
nedostatečné kondice. Ztráta super holuba mi způsobovala bolest u srdce, probdělé noci a 
tisícovky kontrol holubníku, jestli se už marnotratný syn nebo dcera nevrátili. Musím ale připustit, 
že s přibývajícím věkem se to mění. 

Varování. Vrah jménem Paratyfus 

AS: „Asi 10 let nazpět se u nás vyskytnul tento problém. Holubi byli každý rok přeléčeni, ale 
stejně se ta nemoc projevovala. Předpokládám, že aktivní látka v léku nebyla dostatečně silná a 
zřejmě jsme i léčili moc dlouho stejným lékem. Člověk už tento problém nechce nikdy zažít. Proto 
od té doby léčíme každý podzim Baytrilem. Výjimkou byl podzim 2018. To jsme neléčili a hned 
následující rok jsme měli neuvěřitelně úspěšnou sezónu… Náhoda?“ 

Adeno 

AS: „Je to asi 15 let zpátky, kdy jsem se osobně setkal s noční můrou jménem adeno na 
mém holubníku. Nejsem moc na čištění, tak má holoubata sedí na trusu. A co jsem udělal? Vůbec 
nic! Nepanikařte a rozhodně nezatěžujte mladé spoustou léků. Od té doby to mají holoubata každý 
rok, ale stále je to slabší. Nyní je to už pár let, co jsem měl tyto problémy.“ 

AS: „Mou nejhorší vlastností je, že nemůžu přestat importovat stále nové holuby. Často 
jsem ve společnosti Willem De Bruijna prozkoumával celou Belgii. A nyní jsem si už jistý jednou 
věcí! Vyhněte se takzvaným léčitelům. Mohou dobře závodit, ale… Můžete si od nich koupit 
holuby, ale léky k nim nedostanete. 

Další má zkušenost? Čím dražší ti holubi byli, tím horší byla jejich kvalita. Je to sice rozpor, 
ale realita. Obyčejní holubáři s obyčejnými holuby, které mám rád i jako lidi, se stali těmi, od 
kterých si nejraději vozím holuby. Protože kromě špatných holubů jsem našel i spoustu skvělých a 
to bylo většinou právě u takových chovatelů.“ 

„Pamatuji si, když jsem jel v roce 2004 s de Bruijnem k Leo Heremansovi. Ještě jej nikdo 
neznal. Kromě lidí, kteří proti němu závodili! Měl fenomenální holuby! Když jsem jeli domů, tak 
jsme nemluvili. Byli jsme oněmělí tou kvalitou. S těmi holuby nemohl nikdo selhat. A to se nakonec 
i potvrdilo. Já si vezl mého „Super Lea“ a Willem si vezl plný koš. A v té době nás to skoro nic 
nestálo.“ 

AS: „Uvedu jména, od kterých jsem dostal dobré nabídky. Musím zmínit Marcela Wouterse. 
Jednou se mne zeptal, jestli nemám dobrou holubici na zapáření s jeho „Leeuw“. Samozřejmě 
jsem měl. Osvědčenou holubici 682-08. Jako mladá 3. nejlepší v Belgii podle kritérií „super 
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pigeon“. Naneštěstí se ztratila. Ok, řekl jsem Marcelovi, použijeme její hnízdní sestru 683-08. A 
hádejte co se stalo? Leeuw a má 683-08 vychovali  zázračného holuba jménem „Ad“. Ten se stal 
1. národním esem na středních tratích a olympijským vítězem. Ohledně 682 a 683 mám ještě 
příběh. Než začala 682 tak dobře závodit, slíbil jsem její rodiče Taiwanskému prostředníkovi. Byl 
jsem tak hloupý, že jsem mu řekl o výsledcích 682ky a dohodnutý obchod jsem chtěl zrušit 
výměnou za 10 holoubat zdarma. Marně. Prarodiče „Ada“ šli za malé peníze na Taiwan ke dvěma 
různým chovatelům. Když byl „Ad“ na vrcholu své slávy, Marcel mi navrhl možnost oplodnit s ním 
mé nejlepší holubice (umělé oplodnění). Velice rád jsem souhlasil. A měli jsme znovu štěstí, 
protože „Ad“ se ukázal i jako výjimečný chovný holub!“ 

Speciální charakter 

AS: „Nezapomenutelným holubem je legendární „Ace Four“. Ne jen proto, že byl výjimečný 
závodník a chovný holub, ale byl i velmi speciální. V roce jeho narození jsem měl prvních 6 eso 
holubů. V provincii, proti cca 11.000 holubům, to bylo 1. a 2. eso „Ace Four“ a jeho hnízdní sestra 
„Supertje 144“. To se ještě nikdy předtím nikomu nepodařilo. Ale co na něm bylo tak speciálního? I 
z malé vzdálenosti, jako třeba Quievrain 145 km, se „Ace Four“ vrátil totálně unavený. Ale přesto 
vyhrál. Stejně na parném Etampes, skoro 400 km. Znovu vyhrál, ale opět byl zlomený. I přesto se 
„Ace Four“ stal jedním z nejlepších chovných holubů. Zvláštností je, že stejný příběh mi pověděl 
Bas Verkerk o jeho „Sprintovi“. Ten je synem „Alessandra“, kterého má ode mne. „Alessandro“ je 
vnukem „Ace Four“. Také „Sprint“ je ikonickým závodníkem, ale pokaždé byl „zlomený“. „Sprint“ 
figuruje v rodokmenu „Bolta“ od Heremanse. Jak se zdá, tak speciální holubi jsou občas trochu 
jiní.“ 

Ad Schaerlaeckens, autor 

AS: „Svůj první článek jsem napsal v roce 1977. Pamatuji si, jako by to bylo včera. Byl o 
Janu Zoontjensovi, tehdejšímu super šampiónovi. Každý týden jsem spěchal do schránky pro 
noviny od NPO. Ale můj článek tam nebyl. Možná nebyl dost dobrý. Kontaktoval jsem 
šéfredaktora, který mne ujistil, že článek je v naprostém pořádku – chce si ho nechat do vánočního 
vydání! To je příběh o mém prvním článku. Tisíce dalších následovaly. 

„Hodně úsilí jsem vložil do knihy o bratrech Janssen. Chlapci si to zasloužili! To bylo v roce 
1985. Knihu jsem si vydal sám a byl to obrovský úspěch. Hned byla vyprodána. Celá rodina mi 
pomáhala psát adresy a razítkovat obálky. Byly to nezapomenutelné časy.“ 

„Důvěryhodnost je nejdůležitější vlastností pro někoho, kdo píše o holubech. Pokud se 
jednou stane, že už mí holubi nebudou dobře závodit, bude to pro mne rozhodující důvod přestat 
psát články o holubech.“ 

 

Sezóna 2018 
Quievrain 23/29 Noyon 23/29 

Noyon 22/29 Chevrain 10/11 

Chevrain 16/18 Chevrain 16/22 

Chevrain 10/12 Melun 11/11 

Orleans 4/4 Noyon 6/6 

Chevrain 5/6 Ecouen 21/24 

Ecouen 10/12 Melun 22/24 

Chevrain 18/20 Chevrain 9/10 

Melun 9/10 Melun 7/7 

Melun 4/4 Melun 7/8 

Melun 6/6 Noyon 17/22 

Noyon 21/28 Noyon 15/22 

Noyon 16/18 Noyon 8/8 

Melun 8/8 Noyon 21/24 

Pont 18/24   
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Poznámka překladatele. Tento článek je doplněn o mnoho fotek úspěšných holubů, jejich 
rodokmenů a tabulek s úspěchy. Z důvodu omezeného prostoru v časopise je nelze všechny 
zveřejnit. Proto vám, milí čtenáři, doporučuji navštívit webové stránky www.schaerlaeckens.com, 
kde si kliknete na odkaz articles, articles English, articles 2020 a v této sekci si naleznete článek 
Ad Schaerlaeckens, the best of Belgium? (under construction).  

Ale přeci jen si nemohu odpustit zveřejnit jednu tabulku z roku 2018. V ní vidíte závody jak 
šli po sobě a počet umístěných/nasazených holubů. A to byl rok 2019 ještě úspěšnější!!! 

 
 
De Duif, Luc v d Plas. 
Překlad Milan Heglas 
 
 
 

 

 

 

Holubáři před 100 lety 

Druhé pokračování zajímavých textů z naší historie. Tentokrát výňatek z listu „Poštovní holub“ 
z 31.10.1923. Můj otec Boleslav Novotný, můj chovatelský nedostižný vzor, byl v té době zhruba 
měsíční miminko. 

 

„Úplné pojednání o praktickém chovu holubů“ 

Napsal J. Rosoor, ředitel a zakladatel listu „Revue Colombophile“  

 

Jak zajistiti rychlý návrat. 

Co vede holuba k návratu a co zvyšuje rychlost jeho? 

Jeho vajíčka. mláďata a holubička. Sotva se vrací, už mu kazíme radost, vadíme ve 
vyhledávání toho, co má rád, brutálně mu béřeme, po čem touží. Nevěřte těm, kteří tvrdí, že jest to 
či ono, čím se uspišuje návrat, prostředek zvláštní nebo všeobecný, jejž znají  jen  někteří 
pěstitelé. Pouhý klam! Vše záleží v tom, že ponechají podle potřeby za odměnu vrátivšímu se 
holubu minutku, aby se napil, najedl, vy hledal místečko svého milováni. Toť celé tajemství. 

Nahradí tyto ztracené chvilky při závodech. kdy tři čtvrtiny holubů je chytáním pokaženo, 
tím, že se vrací okamžitě a tak cen dobývá. 

Zapomněl jsem ještě označiti jeden prostředek přitažlivosti, jenž jest dosti důležitý. 
Odvedeme-li holuba k závodům v sobotu, aby byl v neděli záhy puštěn, jest dobře vzíti jej z 
holubníka ke 2. hodině odpolední a dáti mu jen píti. Ač bývá zvykem říkati. že hladový žaludek 
nemá uší, ujišťuji vás, že je bude míti, aby uslyšel zvonek, ránu sítem a píšťalku pěstitele; čímž 
oznamuje nastávající krmení. 

Jsou také holubi, kteří mají zvyk, že krouží dlouho kolem holubníka než usednou. Třeba je 
dáti o 2 dni dřív do koše než je odešleme, v něm je krmíme jako v holubníce. Je-li to holoubek, dá 
se na čtvrt hodiny před odjezdem do holubníka; nelaskejte se s nim. Dovolte mu, aby pozdravil 
svou holubičku, aby se za ní honil, zavrkal si, ale nic více, pravím. Nesmí ztratiti ani trochu své síly. 

Abychom dovedli těžiti z lásky a ze žárlivosti holubů, třeba mnoho znáti a mnoho dovésti. A 
jsou-li v tom někteří mistr y, nestali se jimi na  první ráz. Mladým pěstitelům radíme, aby podle 

http://www.schaerlaeckens.com/
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možnosti se chránili drážditi holuby a děsiti je při jejich návratu. Ať nikdy nevypustí u místnosti 
spolkové holuba; který byl tam přinesen k záznamu. Mají jej donésti zpět do holubníka co nejdříve 
a co nejjemněji. 

At provedou mnoho pokusů. některé cesty v koši, vše to v týdnu před závody, s holuby, 
kteří se nesnadno vracejí. Zejména ať neberou do ruky holuba při pokusech za návratu, aby 
zjišťovali číslo prvních se vrátivších. Holubi žádají velmi mnoho klidu. Po každém pokusu 
přichystejte jim malý zákusek. Nejvíce holuba přivábí. když sezná, že při návratu ho čeká odměna. 

Rosoorův způsob známkováni zamezuje běhání pěstitelů s holuby. Jestli vzdor všemu tomu 
holubi  poposedají, jsou  si tím pěstitelé sami vinni. 

V červenci-srpnu bývají cesty na veliké vzdálenosti, je to doba na nejvýš zajímavá. 
Pěstitelé, jimž záleží na líhni holubů, jež posílají závoditi ven vejce jejich holubům, kteří 
neopouštějí holubníku a podstrčí jim jiná, od nichž se holubi závodní odvrátí. 

Je-li holoubek vzdálen jeden den, dva dni, holubice vydrží na hnizdě. ale třetího dne je 
obyčejně opustí. 

 

 

 

Jak upoutati  k hnízdu. 

 

Uvedu prostředek, jak lze zameziti, aby holoubek nebo holubička neopustili svá vejce, je-li 
jeden  z nich na cestě 2 až 3 dni. 

Stává se často, že dlouhým seděním unavený holub opouští svá vejce. Jakmile spatříme  
takovou  únavu, dejme ihned holuba do koše. Vejce podložíme jiné sedící holubici až do návratu 
holuba s cesty. Tu se holub z koše dá zase do holubníka ke svým vejcím, na něž zase sedne. 

Je to systém homeopatický: Léčíme zlo zlem, neboť docílíme znovu sedění tím, že mu v 
tom na čas zabráníme. 

Co se týče  holubic, majících  mládě 10-15 denní, to jest již věc vážnější. Sotva je holub 
hodinu nebo dvě v koši, již se strhne v holubníku pohoršení. Nevěrná holubice vyzývavě vábí jiné 
holoubky až je svede, zachutná jim a dělí se všichni bratrsky o tyto požitky. Mezi tím zmírá v koši 
manžel touhou po svém místě vedle »věrné« své družky. 

Jedná-li se vám o čistotu rodu, musíte takové holubice dáti pod zámek na tu dobu, než se 
vrátí holoubek z cesty, sice by vám prováděly vždy takové kousky. A nepustíte je, až se holoubci  
zotavili po cestě do té míry, aby měli dost síly a vůle zahnati nepovolané pytláky. Stává se totiž, že 
dlouhou cestou znavený holub raději spí nebo aspoň odpočívá, než aby bránil svých manželských 
práv. O opuštěnou holubici nedbá zatím a hned se najde za jednoho deset jiných, aby ho 
zastupovali v době jeho nemohoucnosti. 

Vyčkejte tedy, až mu matka příroda zase dodá potřebných sil. 

 

Z časopisu „Poštovní holub“ 1923 

Převzal Ing. Jaroslav Novotný 
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Blahopřání 

 

Dne 17.1.2020 se dožil jubilea 80 let náš dlouholetý aktivní člen, pan 
 

Josef Ondráček 
 

Hodně zdraví a radosti z chovatelských úspěchů mu přejí kamarádi z MS Tuřany 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dne 12.7.2020 se dožil jubilea 80 let náš dlouholetý aktivní člen, pan 
 

Oldřich Prokeš 
 

Hodně zdraví a radosti z chovatelských úspěchů mu přejí kamarádi z MS Tuřany 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dne 11.8.2020 oslavil jubileum 80 let náš dlouholetý aktivní člen, předseda spolku a startér 

závodů zejména pro holuby z Rumunska, Maďarska a Slovenska, pan 
 

Jaroslav Čech 
 

Hodně zdraví a radosti z chovatelských úspěchů mu přejí kamarádi z MS Tuřany 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dne 7.9.2020 se dožil významného životního jubilea 85 let dlouholetý a úspěšný chovatel 
z Napajedel, čestný člen svazu, který dělil lásku ke zvířatům mezi holuby a koně, pan 

 

Ing. Zdeněk Hlačík 
 

Všechno nejlepší, hodné zdraví a radosti z chovatelský i osobních úspěchů mu přejí 
členové ŘV MSS 

 

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

Dne 26.9.2020 oslavil významné životní jubileum 80 let 

Václav Žemlička 

ze ZO Lom u Mostu 

Hodně zdraví ,životní pohody a chovatelských úspěchů 

přejí kamarádi z Lomské organizace. 

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