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Jsme na tom všichni stejně (špatně), jen ti naši holubi si můžou lítat kde chtějí. 
 

 
Letošní jarní situace je o dost horší než loni touto dobou. Na jaře minulého roku jsme 

si nedovedli představit, že by se nelítalo. Věřili jsme, že to přece musí brzo skončit (myslím 
tím samozřejmě Covid). A nakonec se to povedlo. Loňskou závodní sezónu jsme zahájili s 
„odřenýma ušima“ včas a kompletně odlítali. Bohužel, ale nic neskončilo, právě naopak. 

Sice se s trochu nadsázky dá říct, že nás dlouhodobá práce na čerstvém vzduch 
v holubníku zocelila a posílila naši imunitu nad běžný průměr, ale jsme také téměř všichni 
ta nejrizikovější věková skupina. Takže hlavně zdraví, trpělivost a mírnou úroveň optimismu.  

 
Ing. Jaroslav Novotný 
 
 
 
 
 

 

Propozice celostátních soutěží 2021 
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1. Technická ustanovení 

Do výkonnostních soutěží na celostátní a zemské úrovni se započítávají pouze oficiální závody 
pořádané OS a zemskými spolky. Pro účastníky je podmínkou členství v ČMS CHPH a 
chovatelské zařízení na území České republiky. 

1.1. Do celostátních a zemských výkonnostních soutěží se chovateli započítávají pouze výkony 
holubů dosažené pod jeho jménem či názvem holubníku. V nadoblastních soutěžích družstev 
smí chovatel soutěžit pouze na základě výsledků z vlastní OS. U víceletých soutěží se výkony 
předchozích let započítávají jménu či názvu holubníku, pod nímž holub bodoval v poslední 
sezóně.  

1.2. Oficiální závody hlavní sezóny začínají poslední víkend v dubnu, končí 30. září a lze je, za 
předpokladu splnění ostatních podmínek, započítávat pro soutěže jednotlivců v níže uvedených 
třídách. Oficiální závody sezóny holoubat končí 30. září a lze je započítávat do výkonnostních 
soutěží na celostátní a zemské úrovni. V mimořádném případě může ŘV zemského spolku 
povolit přesun plánovaného závodu za tento termín. 

Třídy jsou: 
a) otevřená - závod holubů bez rozdílu stáří a pohlaví, bez holoubat 
b) holubice - odvozené vyhodnocení závodu pro holubice bez rozdílu stáří 
c) roční - odvozené vyhodnocení závodu pro roční holuby bez rozdílu pohlaví 
d) holoubata - závod holoubat bez rozdílu pohlaví 

1.3. Ve výkonnostních soutěžích na celostátní a zemské úrovni se vyhodnocuje 20 % holubů 
nasazených v oficiálním závodě. 

1.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky 
zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom týdnu smí OS 
pořádat maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závodě maximálně 30, na jeden 
týden (po- ne) 40.  

1.5. Délkový rozsah závodu podle typu soutěže stanovuje: 
a) skutečná vzdálenost na holubník 
b) střední vzdálenost závodu v rámci OS (vážený aritmetický průměr = součet vzdáleností 

všech účastníků závodu dělený jejich počtem) 

1.6. Pro vyhodnocování celostátních a zemských výkonnostních soutěží lze použít pouze následující 
kritéria: 

a) Koeficienty. Všechny koeficienty se počítají na tři desetinná místa a zaokrouhlují na dvě. 
Vzestupně resp. sestupně seřazené součty koeficientů započítávaných závodů mohou 
určovat buď přímo pořadí soutěže, nebo rozhodovat u shodného umístění v soutěžích 
vyhodnocovaných podle zcela jiných měřítek. 

b) přímé přiřazování bodů k umístění holuba ve dvouprocentním odstupňování s ohledem na 
střední vzdálenost závodu, například: 

do 400 km  do 600 km  do 800 km nad 800 km 
40/2   60/3   80/4  100/5 

c) prostý součet vzdáleností na holubník u započítávaných závodů 

1.7. Závodní plán OS s vyznačením všech termínů, vzdáleností a soutěží musí být zaslán do 31.3. 
na adresu Prezidia ČMS a výcvikářů ČS CHPH a MSS CHPH. Změny ve schváleném závodním 
plánu musí být podloženy rozhodnutím konference OS před zahájením závodní sezóny, v 
souladu s § 18 Stanov svazu. Ve výjimečných případech změny vypouštěcího místa během 
závodní sezóny (havárie a klimatické vlivy) schvaluje započtení závodu do nadoblastních 
soutěží ŘV nebo Prezídium dle bodu 2.5 propozic. 

2. Vyřazení ze soutěží 

2.1. Z výsledků celostátních a zemských výkonnostních soutěží se pro ztrátu důvěry ve výkony jimi 
dosažené vyřazují všichni holubi: 
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a) chovatele, jemuž bylo prokázáno porušení ZŘ s následným postihem podle § 3 DŘ odst. 1 
bod c a následující. 

b) chovatelů OS CHPH, které nerespektovalo v sezóně metodické pokyny o kontrolní činnosti, 
uplatňování ZŘ, vydané zemským spolkem CHPH, provádí nedůsledně disciplinární řízení 
dle § 20 ZŘ, nebo přestupky proti regulérnosti omlouvá a zatajuje. 

2.2. Zjistí-li se skutečnosti uvedené pod bodem 2.1 teprve po oficiálním vyhodnocení je změna 
výsledků oznámena dodatečně a sankce se přenášejí do následujícího roku. 

2.3. Použije-li OS nesprávný výpočetní postup či zašle chybné údaje číselných hodnot pro 
seřazování výkonnostních soutěží, nejsou její holubi nebo chovatelé do soutěže zařazeni. Zjistí-
li se tato skutečnost dodatečně, zveřejní pořadatel soutěže opravu v IZ a vysloví OS 
napomenutí. Za zasílání dokladů pro výpočet výkonnostních soutěží jsou odpovědná pouze 
jednotlivá OS CHPH. Případnou reklamaci výsledků výkonnostních soutěží může chovatel 
uplatnit prostřednictví OS do 14 dnů po jejich vydání na webové stránce Svazu. Na pozdější 
reklamace nebude brán ohled a OS bude vysloveno napomenutí. 

2.4. Nedodrží-li OS termín zaslání závodního plánu do 31.3. s vyznačením soutěží a termín 
dokladování výkonů do 10.10. výcvikářům zemských spolků, nebudou holubi nebo chovatelé 
OS do soutěží zařazeni. 

2.5. Právo konečného rozhodnutí má na úrovni celostátních soutěží Prezidium ČMS CHPH a na 
úrovni zemské řídící výbor ČS CHPH nebo MSS CHPH. 

  

Přehled oficiálních výkonnostních soutěží 

3.   Soutěže celostátní 
Závod označený v závodním plánu pro MKT, MST a MDT lze započítat jen do jedné kategorie. 

3.1. Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT)  
a) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
b) minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
c) výsledky ze třídy otevřené 
d) započítávají se 3 závody z 5ti závodů předem označených v závodním plánu OS 
e) vzdálenost na holubník chovatele 100-400 km (+-5%) 
f) soutěžní družstvo 5/3 
a) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 9 – při rovnosti počtu mistrů 

rozhoduje nižší součet koeficientů Kf všech mistrů. Výpočet koeficientu se provede dle 
Olympijské kategorie A 

3.2. Celostátní mistrovství středních tratí (MST) 
a) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
b) minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
c) výsledky ze třídy otevřené 
d) započítávají se 3 závody z 5ti závodů  předem označených v závodním plánu OS 
e) vzdálenost na holubník chovatele 300-600 km (+-5%) 
f) soutěžní družstvo 5/3 
b) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 9 – při rovnosti počtu mistrů 

rozhoduje nižší součet  koeficientů Kf všech mistrů. Výpočet koeficientu se provede dle 
Olympijské kategorie B 

3.3. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT) 
c) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
d) minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
e) výsledky ze třídy otevřené 
f) započítávají se 3 závody z 5ti závodů předem označených v závodním plánu OS 
g) vzdálenost na holubník chovatele nad 500 km (+-5%), minimálně jeden nad 600 km 
h) soutěžní družstvo 5/3 
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i) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 9 – při rovnosti počtu mistrů 
rozhoduje nižší součet koeficientů Kf všech mistrů. Výpočet koeficientu se provede dle 
Olympijské kategorie C a E dle vzdálenosti závodu 

3.4. Generální mistrovství ČR (GM) 
a) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
b) minimální účast dle MKT, MST a MDT 
c) výsledky ze třídy otevřené 
d) započítávají se 3 závody MKT, 3 závody MST a 3 závody započtené v MDT  
e) Jeden závod lze započítat jen do jedné kategorie. 
f) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 27 - při rovnosti rozhoduje 

nižší součet koeficientů Kf všech mistrů.  

3.5. Mistrovství ročních holubů (MRH) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Výsledky ze třídy otevřené 
c) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holubů olymp. kategorie G 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nižší součet koeficientů Kf. 

3.6. Mistrovství holoubat (MH)  
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  

b) Výsledky ze třídy holoubat.  

c) Započítává se součet koeficientů 5 nejlepších holoubat olymp. kategorie F  

d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

3.7. Soutěž mladých chovatelů  
a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 10 - 25 let a byl do 31.3. 

nahlášen výcvikáři zemského spolku  

b) Soutěž holoubat  
c) Výsledky ze třídy holoubat  

d) Započítává se součet 3 koeficientů 3 nejlepších holoubat .  

e) Vítězí chovatel s nevyšším počtem umístění, při rovnosti rozhoduje nižší součet koeficientů 
Kf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Olympijské kategorie 
a) Dvouletá soutěž holubů jednotlivců bez rozdílu pohlaví (A, B, C, D, E) a jednoletá pro 

kategorie F (holoubata), G (roční), H a I. 
b) Výsledky pouze ze třídy otevřené a holoubat.  
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Kategorie Km 
počet 

závodů 
nasazených 

holubů 
účastníků 
závodu 

minimum 
km 

procenta 

A 100-400 * 10 150 20 1500 1:5 

B 300-600 * 8 150 20 2800 1:5 

C nad 500 * 6 150 20 3300 1:5 

D 100-400 * 
300-600 * 
nad 500 * 

3 – 5 
2 – 6 
1 – 3 
11 

150 
150 
150 

20 
20 
20 

3500 1:5 

E nad 700 4 150 20 2800  1:5 

Jednoletá soutěž 

F nad 100 * 3 150 20 300 1:5 

G nad 100 * 5 150 20 500 1:5 

H nad 300 * 6 150 20 1800 1:5 

I nad 500 * 3 150 20 1800 1:5 

*) +- 5% 

3.9. Super ESO (SE) 
a) Jednoroční soutěž holubů bez rozdílu pohlaví. 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
c) 10 nejlepších závodů z výsledků ve třídě otevřené, se součtem vzdáleností minimálně 3000 

km.  
d) Vítězí holub s nejnižším koef. Kf z 10ti započtených závodů 

3.10. ESO holubic (ESO HE) 
a) Jednoroční soutěž holubic bez rozdílu stáří 
b) Minimální účast 20 chovatelů a 150 nasazených holubů 
c) Započítává se 6 nejlepších závodů z výsledků ve třídě otevřené. 
d) Vítězí holubice s nejnižším součtem koeficientů Kf 

 

3.11. Výpočet koeficientu: 
Sportovní kategorie 
A + B + C + D + F + G + H + I + SE + ESO He                   umístění    x   1000 
                                                                            počet nasazených holubů (max. 5000) 

  
E                                                                                          umístění    x   1000 

                                                                              počet nasazených holubů (bez limitu) 

Výsledný koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

Pro výpočet soutěží kategorie Výkon a Standard lze použít všechny třídy (otevřená, holubice, roční, 
holoubata) při splnění podmínky 150 nasazených holubů a 20 zúčastněných chovatelů. 

 
Schváleno Konferencí svazu dne 27.2.2021 
 
 
 
 

Eso časopisu „Poštovní holub“ 2021 
 
Propozice soutěže 
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➢ Právo účasti mají všichni chovatelé organizovaní v ČMS CHPH s chovatelským zařízením na 
území ČR. 

➢ Jedná se o jednoroční soutěž dvouletých a starších holubů bez rozdílu pohlaví. 
➢ Do soutěže mohou být vybrány závody uskutečněné v době od 1.5. do 31.7. 2021 
➢ Do soutěže se započítávají - 2 závody od 200 do 400 km na holubník chovatele 

2 závody nad 600 km na holubník chovatele 
➢ Vítězí holub s nejvyšším součtem koeficientů Eso ze započtených tratí ve třídě otevřené, 

v konkurenci nejnižších platných výsledků vydávaných v OS. Při shodnosti rozhoduje vyšší 
součet km. 

➢ Pokud nemá OS oficiálně tuto soutěž vypočtenou, přihlášky do soutěže s uvedením potřebných 
údajů o použitých závodech je nutno zaslat do 10.10.2021 na adresu:  
Ing. Jaroslav Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno. Nebo e-mailem na adresu: 
holub.novotny@seznam.cz  

➢ Pořadí soutěže bude zveřejněno na webové stránce CHPH a v časopise Poštovní holub.  
➢ 1. – 10. místo v ČR bude oceněno poháry při vyhodnocení celostátních soutěží při CV. 

 
Redakce IZ Poštovní holub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Eso časopisu Poštovní holub 2020, holub 17-0254-974 Bří. Uherků, Kf. 398,37 

Tachov 1,  361,017 km         30/ 4056  Plzeň-Koterov 1, 303,007 km         31/ 3264 
Mainz,       669,289 km           1/   416  Leverkusen,        779,933 km           1/   324 

 

mailto:holub.novotny@seznam.cz
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Sportovní komise a kongres FCI 
 
 

I v této, pro osobní komunikaci zvrácené době, je 
nutné mnohou problematiku řešit a připravit se na dobu 
příznivější a hlavně na závodní sezónu 2021. 

Společná setkání jsou vyloučena a tak pan Matteo 
Grappa, předseda sportovní komise FCI inicioval jednání 
komise formou on-line diskuse ve videokonferenci. Toto jednání se uskutečnilo 17. října 2020 a 
zúčastnilo se jej přibližně deset zástupců evropských států. Nemůžu to říct úplně přesně, protože 
jsem to na obrazovce nespočítal a bohužel nevznikl žádný oficiální zápis. Na programu byly dvě 
důležité záležitosti.  

Propozice soutěže World best pigeon (WBP) – nejlepší holub světa pro rok 2020 doznaly 
jednu zásadní změnu. Bylo potvrzeno předchozí rozhodnutí komise, že konkrétní holub může být 
členskou federací nominován pouze do jedné kategorie. Jinak vše zůstává nezměněno. ČMSCHPH 
nominoval tyto reprezentanty: 

Kategorie Chovatel Holub  Kf 

Speed – olymp. A 

1. holub Reiterman Jar. st. 18-0294-507 6,047 

2. holub Kolařík Pavel 17-0197-497 7,190 

3. holub Fajmon Team 18-0282-216 8,460 

Middle Distance – olymp. B 

1. holub Polášek Mich. + Mart. 15-0266-1060 5,778 

2. holub Novák Jos. + syn 13-0135-322 7,436 

3. holub Kučera Josef 17-0250-592 10,186 

Long Distance – olymp. C 
1. holub Bureš Jaroslav, jun. 16-0179-6865 2,183 

2. holub Jochman Zdeněk 16-0178-6276 4,993 

3. holub Bureš Jaroslav, jun. 16-0179-6829 16,952 

All Round – olymp. D 

1. holub Škovran Stanislav 17-0202-171 9,265 

2. holub Bureš Jaroslav, jun. 18-0179-7922 17,469 

3. holub Brulík Josef 18-0262-364 17,979 

Marathon – olymp. E 

1. holub Velecký Stanislav 13-0258-2146 19,523 

2. holub Sliwka P. + Gregor V. 17-0186-232 25,195 

3. holub Gerspitzer Jaroslav 15-0278-8 27,414 

Mezinárodní pořadí nebylo do data uzávěrky časopisu známo. 

V propozicích jednoleté soutěže WBP pro rok 2021 došlo k rozšíření o kategorii Super 
Marathon a snížení minimální vzdálenosti závodu v kategorii Marathon (olymp. E). 
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  Od km Do km 
Počet 

závodů Min. Km 
Počet 
chovat. 

Nasaz. 
holubů 20% 

Tolerance 
5% Km 

Olymp A 100 400 5 750 20 150 1/5 ano 

Olymp B 300 600 4 1400 20 150 1/5 ano 

Olymp C > 500 3 1500 20 150 1/5 ano 

Olymp D  6 1750 20 150 1/5 ano 

 

100 - 400 2 - 3  20 150 1/5 ano 

300 - 600 2 - 3  20 150 1/5 ano 

> 500 1 - 2  20 150 1/5 ano 

Olymp E >700  2 1400 20 150 ano ano 

SUPER 
MARATHON > 900  2 1800 20 150 ano ano 

 

Propozice Olympijských kategorií 2021 – druhý, podstatně komplikovanější bod jednání, 
který měl vyřešit absenci plánované olympiády v lednu 2021 v Rumunsku a z toho vyplývající tři roky 
závodních sezón před dalším možným vyvrcholením na 37. Olympiádě. Ta by se měla konat opět 
v Rumunsku.  

Nutno hned na začátku říct, že to co se o pořádání této olympiády a soutěžních kritériích 
během jednání komise dohodlo, platilo tak asi čtyři dny. Nebudu proto dohodnuté podmínky ani 
prezentovat, bylo by to pro všechny matoucí. Nebyl to žádný optimální model, ale pokud komise 
nechtěla odstřihnout chovatelů výsledky dosažené v roce 2019, nutně byl z dvouletých soutěží 
kočkopes a z jednoletými to dopadlo podobně. 

Hned pár dní po jednání se rozvinula proto čilá e-mailová korespondence mezi předsedou 
komise a mnoha účastníky jednání, která vedla k zcela jiným závěrům. Dohoda, kterou naštěstí 
odsouhlasil i pořadatelský rumunský svaz, pak byla předložena ke schválení kongresu FCI. 
Výsledkem je tedy dohoda, že každý účastník olympiády může vystavit dvě kompletní kolekce 
holubů, a to kolekci A z výkonů 22019 – 2020 a kolekci B z výkonů 2020 – 2021. 

Kolekce A 

Dvouleté období 2019 – 2020 

 

 
Roční za rok 2020 

 

kategorie km počet závodů součet km min. min.chovatelů min.holubů procenta tolerance +-5%

A 100 - 400 10 1500 20 150 1/5 ANO

B 300 - 600 8 2800 20 150 1/5 ANO

C > 500 6 3300 20 150 1/5 ANO

D 11 3500 20 150 1/5 ANO

100 - 400 3 - 5 20 150 1/5 ANO

300 - 600 2 - 6 20 150 1/5 ANO

> 500 1 - 3 20 150 1/5 ANO

E > 700 4 2800 20 150 1/5 NE

kategorie km počet závodů součet km min. min.chovatelů min.holubů procenta tolerance +-5%

F > 100 3 300 20 150 1/5 ANO

G > 100 5 500 20 150 1/5 ANO

H > 300 6 1800 20 150 1/5 ANO

I > 500 3 1800 20 150 1/5 ANO
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Kolekce B 

Dvouleté období 2020 – 2021 

 

 
Roční za rok 2021 

 

 

Kritéria pro kolekci Standard pak byla stanovena za tříleté období 2019, 2020, 2021: 

 

 
Holoubata 2021 

 

 

Jestli dobře počítám, tak kolekce našeho svazu by mohla mít v lednu 2022 v Rumunsku 27 
holubů v kolekci Sport A, 27 holubů v kolekci Sport B a 16 holubů v kolekci Standard. Nebude možná 
duplicita zařazených holubů, celkem tedy 70 holubů. 

Mistrovství světa FCI v roce 2021 - Závěrem jednání Sportovní komise FCI pak byla 
diskuse o pořadatelství této pravidelné akce. Po letošním závodě v rumunském Aradu (o kterém se 
dočtete v jiném článku) bylo pořadatelství svěřeno Srbsku. Trochu mě a Martinu Poláškovi naskočili 
vrásky z přepravy holoubat mimo země EU, ale vše je řešitelné. 

 

Kongres FCI 

Uskutečnil se stejně jako sportovní komise formou on-line videokonference 11. prosince 
2020. Zásadní problém byl ale v tom, že dle statutu FCI nemohl takto realizovaný kongres nic 
zásadního schválit. Jednalo se tedy pouze o informační a přípravné jednání. Oficiální a usnášení 
schopný kongres je naplánován na srpen 2021 v Rumunsku. 

Hlavním bodem jednání a v podstatě téměř jediným byl poněkud problematický stav mezi 
FCI a belgickým svazem, v jehož sídle FCI dlouhodobě funguje. Belgický svaz KBDB vypověděl tuto 
spolupráci a sekretariát FCI byl nucen kanceláře v budově na adrese Gaasbeeksesteenweg 52-54, 

kategorie km počet závodů součet km min. min.chovatelů min.holubů procenta tolerance +-5%

A 100 - 400 10 1500 20 150 1/5 ANO

B 300 - 600 8 2800 20 150 1/5 ANO

C > 500 6 3300 20 150 1/5 ANO

D 11 3500 20 150 1/5 ANO

100 - 400 3 - 5 20 150 1/5 ANO

300 - 600 2 - 6 20 150 1/5 ANO

> 500 1 - 3 20 150 1/5 ANO

E > 700 4 2800 20 150 1/5 NE

kategorie km počet závodů součet km min. min.chovatelů min.holubů procenta tolerance +-5%

F > 100 3 300 20 150 1/5 ANO

G > 100 5 500 20 150 1/5 ANO

H > 300 6 1800 20 150 1/5 ANO

I > 500 3 1800 20 150 1/5 ANO

kategorie km min.km % v roce 2021 min.chovatelů min.holubů procenta tolerance +-5%

Standard H > 100 2500 20% 20 150 1/5 ANO

Standard HE > 100 2000 20% 20 150 1/5 ANO

kategorie km min.km min.počet cen min.chovatelů min.holubů procenta tolerance +-5%

holoubě H > 100 300 3 20 150 1/5 ANO

holoubě HE > 100 300 3 20 150 1/5 ANO
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1500 Halle opustit. Důvody KBDB byly formulovány jako dlouhodobé využívání (zneužívání) 
prostředků a zdrojů belgického svazu. Jednalo se zejména o to, že KBDB již není schopen převzít 
veškeré náklady spojené s provozem kanceláře FCI. KBDB od založení FCI hradil tyto náklady (auto, 
notebook, účty za telefon, kopírku a připojení k internetu pro tajemníka FCI, mzda 12 hod./týdně), 
ale stejně jako ostatní federace však po celou tu dobu také platil členské příspěvky. Dle vyjádření 
KBDB se nebrání další spolupráci a pořádání jednání FCI v prostorách sídla KBDB, ale FC i musí 
nést všechny související náklady. 

Během jednání padl návrh na přesunutí sídla FCI na Maltu a tato videokonference schválila 
jeho přednesení na oficiálním kongresu.  

Osobně ale doufám, že se všechny finanční i personální třenice nakonec urovnají a FCI 
zůstane v Belgii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Mistrovství Evropy FCI 
 

24.10.2020 
 
Mira - Portugalsko 

 
 
 

Zdá se, že už to bude tradice. Když portugalské Miře není svěřeno pořadatelství Mistrovství 
světa mladých holubů, uspořádají zde Mistrovství Evropy FCI. Je to určitě pro chovatele dobré 
řešení, ale náš svaz bude muset řešit v rozpočtu dalších let i tyto náklady. Svaz hradí náklady na 
dopravu holoubat do místa konání Mistrovství světa FCI a náklady na dopravu do Portugalska letos 
hradili chovatelé. Tato skutečnost bohužel měla negativní vliv na úplnost naší kolekce. Zejména 
v kolekci mladých chovatelů, kde se z možných 30 míst podařili obsadit jen 3.  

Situace na jaře 2020 nebyla „díky“ pandemii Covid úplně jednoduchá. Jestli se ME uskuteční, 
jestli se podaří sesbírat kolekci a hlavně jestli se ji podaří dopravit do Portugalska. Nakonec se 
podařilo všechna tato jestli vyřešit, a i díky dohodě se slovenskými kolegy. Holoubata jsem předal 
na hranicích (díky schovívavosti strážců hranic) Danovi Krajčíkovi. Kamionem pak spolu se 
slovenskou kolekcí 17.5. do Nizozemska a odtud putovala letecky s ostatními kolekcemi do 
Portugalska. Třicet holoubat pro FCI European Championship a bohužel jen tři od Simony Stružkové 
pro FCI European Youth Championship chovatelů do 25 let. 

Pro ME dodalo kolekce holoubat dvanáct evropských států a pro ME mladých chovatelů 
devět států a určitě bylo dobře, že se to povedlo i nám. Tréninky začaly 22. srpna na 6 km, ale z naší 
hlavní kolekce již v té době chybělo 7 holoubat. Přes složitou a dlouho přepravu, která se jistě 
promítla i do zdravotního stavu holoubat, nebyli naši reprezentanti ¨v dalších tréninzích a závodech 
jen do počtu. Celkem se uskutečnilo šest tréninkových letů (6 – 75 km) a 4 závody na 105, 150, 205 
a 254 km. Závěrem pak byl finálový závod na 385 km. 

Do provedení finálového závodu se samozřejmě promítly celosvětové problémy s pandemií, 
takže byl bez obvyklých zástupů oficiálních hostů a bez diváků. Atmosféra finále byl všem zájemcům 
zprostředkován a pouze on-line přenosem. 
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Výsledky jednotlivých přípravných závodů byly pro naše barvy velmi dobré: 

1. závod (105 km) 21.9.2020 start v 11:00    
1 Portugal 0062565/20 Américo Fernandes Silva 1397,76 12:15:07.2 

2 United Kingdom X39946/20 Matt Cotton 1394,50 12:15:17.8 

3 Austria 602-208/20 Walter Zerner 1391,95 12:15:26.0 

4 Czech Republic 0234-5962/20 Kubáček Lubomír 1391,00 12:15:29.1 

5 Slovakia 0401-811/20 Babis Luboslav 1387,85 12:15:39.4 

6 Czech Republic 0148-552/20 Novotný Jaroslav 1385,67 12:15:46.6 

7 Slovakia 01302-1336/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1381,37 12:16:00.7 

8 Austria 308-558/20 Ferenc Butyka 1373,39 12:16:27.2 

9 Netherlands 1470624/20 J. M. Laban 1371,82 12:16:32.4 

10 Portugal 0118914/20 Marnotos da Ria 1371,09 12:16:34.9 
 ve 20% umístění     

18 Czech Republic 0265-58/20 Kamenár K + L 1322,92 12:19:22.2 

23 Czech Republic 0180-1308/20 Cezava Ivan Mirek 1318,29 12:19:38.9 

 

2. závod (150 km) 28.9.2020  start v 09:00    
1 Netherlands 1649092/20 Comb. V.d.Wiel - Schreuder 1180,33 11:07:04.9 

2 Romania 716320/20 Radulescu Noni 1179,96 11:07:07.4 

3 Romania 695428/20 Pasa Sn. 1170,39 11:08:09.7 

4 Netherlands 1691528/20 Rob Houben 1169,93 11:08:12.8 

5 Czech Republic 0234-5931/20 Kubáček Lubomír 1169,33 11:08:16.7 

6 Slovakia 01009-923/20 Tasary Pavel 1168,28 11:08:23.6 

7 Czech Republic 0236-371/20 Kessler Martin 1165,44 11:08:42.4 

8 United Kingdom X01121/20 Kevin Spiers 1152,20 11:10:11.2 

9 Portugal 0250360/20 Fernando Justino 1151,82 11:10:13.7 

10 Netherlands 1162425/20 André Siegerink 1151,72 11:10:14.4 
 ve 20% umístění     

13 Czech Republic 0180-1308/20 Cezava Ivan Mirek 1148,97 11:10:33.1 

21 Czech Republic 0148-552/20 Novotný Jaroslav 1140,32 11:11:32.6 

 
3. závod (205 km) 9.10.2020  start v 09:15    

1 Switzerland 4702/20 Urs Zehnder 1135,20 12:15:35.1 

2 Slovakia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 1134,88 12:15:38.2 

3 Netherlands 1443598/20 Ivo van der Lee 1134,46 12:15:42.2 

4 Belgium 5091401/20 Leekens D. & Bosmans 1134,27 12:15:43.9 

5 Switzerland 6437/20 Josef Schwitter 1124,66 12:17:16.6 

6 Netherlands 1649092/20 Comb. V. d. Wiel - Schreuder 1119,48 12:18:07.2 

7 Czech Republic 072-27/20 Filipi Team 1118,34 12:18:18.4 

8 Czech Republic 0148-552/20 Novotný Jaroslav 1118,16 12:18:20.2 

9 Switzerland 14832/20 Francisco Brito Gonçalves 1118,01 12:18:21.7 

10 Portugal 0388631/20 José Rui Fernandes Pinheiro 1117,99 12:18:21.8 
 ve 20% umístění     

21 Czech Republic 0234-5962/20 Kubáček Lubomír 1095,94 12:22:03.3 

22 Czech Republic 0234-5909/20 Kubáček Lubomír 1094,58 12:22:17.2 

25 Czech Republic 0180-1308/20 Cezava Ivan Mirek 1076,90 12:25:21.7 

33 Czech Republic 0234-5931/20 Kubáček Lubomír 1074,16 12:25:50.8 

 

S nadějemi jsme očekávali semifinále a finálový závod. 
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Semi-Final (254 km) 16.10.2020 start v 08:30   
1 Portugal 0446530/20 José Marques & Filhos 1122,54 12:16:16.3 

2 Norway 011-219/20 Krzysztof Burys 1121,35 12:16:30.7 

3 Austria 105-639/20 Clemens Ivanschitz 1121,27 12:16:31.7 

4 Slovakia 01302-1336/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1121,21 12:16:32.4 

5 Belgium 5091401/20 Leekens D & Bosmans-Lee. 1121,08 12:16:34.0 

6 Slovakia 01302-1309/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1120,93 12:16:35.9 

7 Netherlands 1443598/20 Ivo van der Lee 1120,72 12:16:38.4 

8 Slovakia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 1117,55 12:17:16.9 

9 Czech Republic 0180-1359/20 Cezava Ivan Mirek 1116,82 12:17:25.9 

10 Belgium 6164356/20 Geerinckx B & L 1110,28 12:18:46.2 

 ve 20% umístění     
13 Czech Republic 0234-5909/20 Kubáček Lubomír 1088,23 12:23:24.4 

28 Czech Republic 0148-552/20 Novotný Jaroslav 1058,42 12:29:58.9 

 
Mira 2020 - European Championship Individual Results (385 km)  24.10.2020 v 08.45 

1 Spain 186958/20 Miguel Àngel Veny Mestre 1519,47 12:58:22.6 

2 Norway 011-219/20 Krzysztof Burys 1498,33 13:01:57.1 

3 Portugal 0132217/20 Arménio Jesus Oliveira 1498,29 13:01:57.6 

4 Portugal 0446530/20 José Marques & Filhos 1498,10 13:01:59.5 

5 Netherlands 1108704/20 Coen Brugman 1482,96 13:04:36.9 

6 Austria 301-77/20 Thomas Zimmermann 1482,83 13:04:38.3 

7 Spain 88192/20 Francisco Tortosa Martínez 1482,55 13:04:41.3 

8 Czech Republic 0180-1359/20 Cezava Ivan Mirek 1481,62 13:04:51.1 

9 Belgium 6100283/20 Janssens Eddy 1481,09 13:04:56.7 

10 Portugal 0388631/20 José Rui Fernandes Pinheiro 1480,90 13:04:58.6 

 ve 20% umístění     
13 Czech Republic 0178-434/20 Jochman Zdenek 1471,32 13:06:40.2 

16 Czech Republic 079-685/20 Krejzek Rostislav 1470,04 13:06:53.9 

18 Czech Republic 0323-754/20 Janecek Pavel 1467,07 13:07:25.7 

 
European Championship Ace Pigeon Results   
1 Portugal 0446530/20 José Marques & Filhos 6233,52 13:01:59.5 

2 Czech Republic 0180-1359/20 Cezava Ivan Mirek 6091,54 13:04:51.1 

3 Austria 308-558/20 Ferenc Butyka 6055,32 13:07:24.4 

4 Belgium 6164356/20 Geerinckx B & L 6053,82 13:06:47.9 

5 Spain 186958/20 Miguel Àngel Veny Mestre 6037,58 12:58:22.6 

            

21 Czech Republic 079-685/20 Krejzek Rostislav 5833,84 13:06:53.9 

28 Czech Republic 0178-434/20 Jochman Zdenek 5465,67 13:06:40.2 

30 Czech Republic 0234-5931/20 Kubáček Lubomír 5227,50 13:09:56.0 

33 Czech Republic 0323-754/20 Janeček Pavel 5043,35 13:07:25.7 
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Ve finále v první desítce a hlavně 2. Eso Mistrovství Evropy je pro naše barvy a hlavně Ing. 
Mirka Ivana krásný výsledek. 

Je třeba také vyzdvihnout obdivuhodnou účast holoubat Simony Stružkové v FCI European 
Youth Championship chovatelů do 25 let. Všechna tři její holoubata obstála během celého programu 
i ve finále. A získala pěkná umístění: 

Ve 2. závodě na 150 km v konkurenci 130 holoubat 
2.  Czech Republic 0248-69/20 Stružková Simona 1170,275 11:08:10.5 

Finále Mira 2020 - European Championship Youth (385 km) v konkurenci 103 holoubat 
8. Czech Republic 0248-69/20 Stružková Simona 1471,8982 13:06:34.0 
 

Škoda, že úroveň finálového závodu utrpěla hromadným doletem prakticky všech holoubat 
vzhledem k povětrnostním podmínkám. Na finále šlo ve všech kategoriích 1090 holoubat a 20% bylo 
doma z 385 km za cca 10 minut. V klasifikaci zúčastněných států obsadila Česká republika 
krásné 2. místo. Hodnocení bylo založeno na průměrné rychlosti holubů umístěných ve finálovém 
závodě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira 2020 - European Championship Results by Country 

1 Portugal 1492,430 3 

2 Czech Republic 1474,324 3 

3 Austria 1473,883 3 

4 Netherlands 1469,341 3 

5 Slovakia 1464,067 3 

6 Spain 1000,674 2 
7 Belgium 983,894 2 

8 United Kingdom 979,858 2 

9 Romania 972,961 2 

10 Hungary 968,314 2 

11 Norway 499,444 1 

12 Switzerland 488,992 1 

 
Gratuluji našim úspěšným reprezentantům. 
Ing. Jaroslav Novotný 
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Mistrovství světa FCI 
 

30.9.2020 
 
Arad - Rumunsko 

 
 
 

Mistrovství světa v Rumunsku mělo být krásnou a 
dramatickou podívanou před 37. Olympiádou připravovanou 
rumunským svazem. Z té bohužel z důvodu známých 
okolností sešlo. I Mistrovství světa to mělo dost nahnuté. Uzavření hranic na jaře a omezení cest do 
zahraničí způsobilo velké logistické problémy.   

Kolekci svazu tvořili holubi nejúspěšnějších chovatelů v Celostátním mistrovství holoubat a 
mladých chovatelů v Mistrovství do 25 let. Ani zde se ale bohužel nepodařilo v tom pandemickém 
jaru soustředit kompletní kolekci. Ze třiceti míst pro holoubata mladých chovatelů pro FCI World 
Youth Championship chovatelů do 25 let odcestovalo nakonec jen 17 holoubat. O tom kdo má právo 
reprezentovat náš svaz na této mimořádné akci rozhodla konference svazu již 15. února, neobstojí 
proto výmluva, že začátkem května nemá chovatel holoubata k dispozici. Přesně polovina mladých 
chovatelů z první desítky CM do 25 let účast odřekla. Jedinou starostí a nákladem chovatel je přitom 
přepravit navakcinovaná holoubata do svozového místa. Neochotu účastnit se musíme v příštích 
letech, tedy už letos na jaře, řešit lepším výběrem reprezentantů.  

Přeprava holoubat se měla uskutečnit podle propozic mezi 1. březnem a 31. květnem. Vše 
se podařilo zorganizovat až 14. května, kdy jsem holoubata předal rumunskému přepravci na dálnici 
u Brna, ale hlavně, že vůbec.  

Mistrovství v Rumunsku bylo o poznání těžší než ME v Miře, alespoň podle ztrát soudě. 
Celkem se MS účastnilo 13 evropských států a pořadatelé pro holoubata připravili čtyři přípravné 
závody na 109, 195, 254 a 315 km.  
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Závod č. 1 Csongrad 
Start: 3.9.2020 v 8:15 hod  Vzdálenost: 109.746 km Konstatováno celkem: 221 holoubat 

Rank Fancier Country Pigeon Arrival Speed 

1 FERENC BUTYKA Austria AU-308-512-20 9:41:57 1261,946 

2 CLARA EMILIA PEREIRA NETO Portugal PT-0134841-20 9:42:08 1259,337 

3 KRAJCIK DANIEL & ANDREA Slovakia SK-0777-223-20 9:42:21 1256,334 

4 MARCEL KRAUSE Germany DV-01972-754-20 9:42:27 1254,897 

5 VELEBNY MICHAL Slovakia SK-02119-201-20 9:42:34 1253,063 

6 HAVLICEK MILOSLAV Czech R. CZ-0233-8145-20 9:42:37 1252,522 

7 SG MEISSNER-SCHEURER Germany DV-08790-1039-20 9:42:42 1251,163 

8 FRATII CALUGARI Romania RO-212098-20 9:42:44 1250,776 

9 SJAAK BUWALDA Netherland NL-1478119-20 9:42:50 1249,362 

10 MARTIN STIENS Germany DV-02114-297-20 9:42:52 1248,971 

 

Závod č. 2 Dabas 
Start: 8.9.2020 v 7:30 hod Vzdálenost: 195.204 km Konstatováno celkem: 156 holoubat 

Rank Fancier Country Pigeon Arrival Speed 

1 HUSAK st. & ml. Czech R. CZ-043-3071-20 9:53:05 1364,219 

2 WANG CHEN LEI Italy IT-12111-20 9:53:57 1355,947 

3 CLASSLOFT Portugal PT-0301044-20 9:54:19 1352,579 

4 MICHAEL RUDORFER Austria AU-906-449-20 9:54:22 1352,053 

5 STEFANIK & CMARADA Slovakia SK-0503-1019-20 9:54:24 1351,741 

6 KAMENAR K. & L. Czech R. CZ-0265-10-20 9:54:26 1351,468 

7 PEDRO BLANCO FERRANDO Spain ESP-185548-20 9:57:30 1323,368 

8 EVIN PETER & NOEMI Slovakia SK-02601-743-20 9:57:34 1322,759 

9 PALOMAR TORTOSA Spain ESP-88060-20 9:57:39 1321,944 

10 GRAFINA A & G Croatia CRO-14518-20 9:57:40 1321,883 

 

Závod č. 3 Bicske 
Start: 14.9.2020 v 7:45 hod Vzdálenost: 253.9 km  Konstatováno celkem: 115 holoubat 

Rank Fancier Country Pigeon Arrival Speed 

1 KAFI RIDA Spain ESP-143935-20 11:27:48 1139,567 

2 MICHAEL RUDORFER Austria AU-906-449-20 11:27:50 1139,383 

3 CHRISTIAN HORVATH Austria AU-102-3047-20 11:28:12 1137,476 

4 SADLAK VENDELIN & ANDREJ Slovakia SK-01302-1339-20 11:30:07 1127,841 

5 FRANZ MARCHART Austria AU-301-83-20 11:30:11 1127,517 

6 BLAHOVSKY MILAN Slovakia SK-02302-725-20 11:30:12 1127,412 

7 GRAFINA A & G Croatia CRO-14518-20 11:30:12 1127,411 

8 ALEKSANDAR IVANOVIC Serbia SRB-176851-20 11:30:19 1126,776 

9 KRAJCIK DANIEL & ANDREA Slovakia SK-0777-212-20 11:30:25 1126,300 

10 JOSEF KONIGSHOFER Austria AU-101-3340-20 11:33:44 1109,948 

První a hlavně druhý závod byl úspěchem pro naše barvy, ve všech třech se velmi pěkně 
prosadila také holoubata našich kolegů ze Slovenska. Druhý závod z Dabas na 195 km byl úspěšný 
i pro naši kolekci do 25 let. 3. místo obsadilo holoubě Zdenka Jochmana jr. CZ-0178-416-20.  



 

- 18 - 

 

Semifinal - Pannonhalma 
Start: 21.9.2020 v 8:00 hod Vzdálenost: 315.32 km Konstatováno celkem: 78 holoubat 

Rank Fancier Country Pigeon Arrival Speed 

1 WALTER ZERNER Austria AU-602-152-20 13:18:14 990,816 

2 KLACANSKY JAN & RAD. Slovakia SK-01105-408-20 13:18:18 990,604 

3 CHRISTIAN HORVATH Austria AU-102-3047-20 13:18:37 989,626 

4 BELAK-CZIKO Hungary HU-23-10570-20 13:20:36 983,502 

5 KUBACEK LUBOMIR Czech R. CZ-0234-5943-20 13:20:37 983,453 

6 PRVOSLAV STANIMIROVIC Serbia SRB-130441-20 13:20:51 982,759 

7 J.M. VOS Netherland NL-1752178-20 13:20:58 982,393 

8 THEAS LOFT Netherland NL-1752162-20 13:21:19 981,326 

9 CARMAZAN IOAN Romania RO-25848-20 13:21:24 981,076 

10 HODASZI CSABA Hungary HU-14-57023-20 13:24:34 971,471 

 
Také zde se finálový závod konal jen za účasti kamer pro on-line přenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Final - Sopron 
Start: 30.9.2020 v 8:35 hod Vzdálenost: 405 km  Konstatováno celkem: 69 holoubat 

Rank Fancier Country Pigeon Arrival Speed 

1 CHRISTIAN HORVATH Austria AU-102-3049-20 12:34:23 1691.8448 

2 KAMENAR K. & L. Czech R. CZ-0265-2-20 12:45:51 1614.4688 

3 FRATII CALUGARI Romania RO-212098-20 12:45:53 1614.2929 

4 BLAHOVSKY MILAN Slovakia SK-02302-725-20 12:46:00 1613.4623 

5 JASOVSKY JOS. & LUBOMIR Slovakia SK-0999-10-20 12:46:07 1612.7576 

6 ALEKSANDAR IVANOVIC Serbia SRB-176851-20 12:46:10 1612.4163 

7 VUCOVIC DRAGAN Croatia CRO-20092-20 12:46:24 1610.9593 

8 J.M. VOS Netherland NL-1752178-20 12:46:26 1610.7158 

9 TONI KLUGE Austria AU-201-3-20 12:46:27 1610.5835 

10 THEAS LOFT Netherland NL-1752162-20 12:46:37 1609.5209 
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První den závodu se vrátilo 56 holoubat, z naší kolekce to byla ještě holoubata: 

31 REIETRMAN JAROSLAV st. Czech R. CZ-0294-1381-20 13:54:48 1266.3868 

41 KUBACEK LUBOMIR Czech R. CZ-0234-5901-20 14:24:10 1159.8553 

52 HUSAK st. & ml. Czech R. CZ-043-3071-20 15:41:04 950.5465 

Z holoubat v FCI World Youth Championship chovatelů do 25 let se dokázalo vrátit v den závodu 
celkem 40 holoubat. Z naší kolekce: 

25 STRUZKOVA SIMONA jr.  Czech R. CZ-0248-81-20  13:57:35 1255.4591 

33 NOVOTNA KATERINA jr.  Czech R. CZ-0296-143-20  15:19:49 1000.4426 

Úspěchem na Mistrovství světa je zcela bezesporu skvělé stříbrné umístění ve finále MS 
holoubátka týmu Kamenář K & L. CZ-0265-2-20, které se i díky tom prosadilo i v soutěži Eso MS. 

AS - World Championship Senior 

1 CHRISTIAN HORVATH  Austria  AU-102-3049-20 58.304.912 

2 KAMENAR K. & L.  Czech Rep.  CZ-0265-2-20 57.944.604 

3 VELEBNY MICHAL Slovakia  SK-02119-201-20 57.457.983 

 
V soutěži zúčastněných států se naše kolekce neumístily mezi vyhodnocovanými na prvních 

třech místech. 

FCI World Championship    FCI World Youth Championship 

1. Nizozemsko  39, 44, 57  1. Rakousko     5, 30, 31 

2. Rakousko     1, 40, 65  2. Slovensko   16, 25, 43 

3. Slovensko   20, 24, 67  3. Rumunsko     9, 28, 81 

 

MS holoubat 2021 se v letošním roce uskuteční v Srbsku v Bělehradě. Finálový závod 

by se měl uskutečnit 15. září 2021 z Gevgelija v severní Makedonii ve vzdálenosti 420 km. Kolekce 
bude opět možné sestavit jak pro FCI World Championship 30 holubů, tak pro mladé chovatele do 
25 let opět 30 holubů. Právo účasti schválilo prezídium svazu stejné jako v minulém roce, tedy pro 
nejúspěšnější chovatele v Mistrovství holoubat OS a CM mladých chovatelů.  

Mistři OS v mistrovství holoubat, kteří se chtějí zúčastnit MS v Srbsku a budou schopni 
připravit do 10.5.2021 holoubata byli vyzváni k podání přihlášky do 26.2.2021, tj. do termínu konání 
svazové konference. Na konferenci proběhlo losování účastníků z podaných přihlášek. Stejný 
postup byl uplatněn i na účastníky MS do 25 let. 

 

ME holoubat 2021 se letos už tradičně uskuteční v portugalské Miře. Finálový závod 

se uskuteční 4. září ze vzdálenosti cca 400 km.  

Účast v ME bude z rozhodnutí prezídia umožněna mistrům OS starých holubů a všem 
chovatelům do 25 let s aktivní účastí v závodní sezóně 2020. Losování účastníků proběhne stejným 
způsobem, tedy z přihlášek podaných do 26.2.2021. 

Holoubata budou přepravována do Srbska i Portugalska přibližně v půli května. Měla by být 
ve stáří cca 40 dnů, vybavena rodokmenem a průkazem o vlastnictví, vakcinovaná proti 
paramyxoviru. Každý vylosovaný chovatel může připravit 3 holoubata. Účast v MS a ME je 
bezplatná, přepravní náklady obou akcí hradí ČMS CHPH. 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
 

https://www.oneloftrace.live/?page=5&loft_id=116&fancier_id=338&season_id=1
https://www.oneloftrace.live/?page=6&loft_id=116&pigeon_id=858&season_id=1
https://www.oneloftrace.live/?page=5&loft_id=116&fancier_id=339&season_id=1
https://www.oneloftrace.live/?page=6&loft_id=116&pigeon_id=861&season_id=1
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Inter mistrovství 2020 – mezinárodní výsledky 
 

Por. Chovatel fed OS CHPH závody Koef. 

1 KOSUT Krzystof Kamil PL Opole 18 286,156 

2 ŠKOVRAN Stan. Ing. CZ Haná 18 298,090 

3 PAWŁOWSKI Ryszard PL Wałbrzych 18 321,139 

4 BEDNÁR Jozef st + ml SK Bardejov 18 334,355 

5 BUREŠ Jar. jun. CZ Hodonín 18 347,41 

6 Oleksiak Aleksandra+M PL Śląsk Wschód 18 354,759 

7 Bocian Krzyszt+Miłosz PL Częstochowa 18 355,981 

8 PIELESIAK Leszek Alicja PL Opole Południe 18 358,788 

9 DZIEDZIC KRZYSZTOF PL Tarnobrzeg 18 365,471 

10 Walczak Maciej & Dariusz PL Warszawa 18 368,691 

11 MURIASZ  Krzysztof PL Wałbrzych 18 374,002 

12 BUGAŁA Piotr  PL Katowice 18 393,382 

13 Rumiński Tomasz & Janusz PL Toruń 18 408,501 

14 Pawłowski Krzysztof & Krzysztof Piotr PL Poznań 18 416,605 

15 Paluch Bożena PL Bielsko-Biała 18 423,142 

16 Ragus & Paziewski RP KJ PL Warszawa 18 423,156 

17 Góralczyk Paweł PL Piotrków  Tryb. 18 432,180 

18 DURA Jacek PL Wałbrzych 18 434,724 

19 Dybizbański Mariusz PL Zielona Góra 18 434,808 

20 KRASIK Dariusz PL Wrocław 18 437,284 

21 Baranowski Team PL Warszawa 18 455,274 

22 Paszek Karol PL Bielsko-Biała 18 457,831 

23 KOSTRZEWA Krystian Mar. PL Wrocław 18 458,794 

24 KUBÁČEK Lubomír CZ Uničov 18 459,950 

25 RAMOTOWSKI Party PL Białystok 18 461,092 

26 FIALA Alexander + Tomáš SK Šurany 18 462,239 

27 Piszczała  Waldemar PL Piotrków  Tryb. 18 465,650 

28 LUHOVÝ Miroslav SK Považská Bystrica 18 467,611 

29 Nawrocki T. i M. PL Włocławek 18 470,230 

30 ZDANKOWSKI Jerzy PL Białystok 18 470,285 

31 Durlej Grzegorz PL Kielce 18 470,989 

32 Ciulińscy A.M.T. PL Płock 18 471,780 

33 Łuczak Andrzej PL Kalisz 18 488,924 

34 Rostek Jan i Krzysztof PL Lublin 18 489,760 

35 Jurczak Łukasz i Paweł PL Rzeszów 18 493,399 

36 Kozłowski Grzegorz PL Biała Podlaska 18 493,820 

37 POLAK SELWINA          PL Katowice 18 495,585 

38 PONIŠTIAK Rudolf + Jakub SK Topoľčany 18 497,437 

39 ŁONIEWSKI Tomasz PL Białystok 18 502,505 

40 Durkiewicz-Kuberski PL Włocławek 18 504,628 

41 JANOŠIK M+M+J+D SK Terchová 18 505,177 

42 Karpiński Łukasz + Małg. PL Kielce 18 508,062 

43 KOKOT Krzyszt    PL Katowice 18 524,954 

44 PISANKO Daniel PL Białystok 18 535,395 

45 Chruszcz Przemysław PL Bielsko-Biała 18 542,005 

46 Piotrowski Grzegorz PL Zielona Góra 18 542,210 

47 WALTER Andrzej PL Zielona Góra 18 549,566 

48 Pawul Michał PL Piotrków  Tryb. 18 550,954 
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49 Cesarz Tadeusz  PL Gdańsk 18 552,063 

50 Surma Grzegorz, Krzysztof PL Kraków 18 556,989 

51 KUČERA Vladimír ml. SK Žilina 18 569,416 

52 KOPYTKO A. S. P. PL Opole 18 569,796 

53 Pasoń R+Smerdzyński A PL Kielce 18 572,038 

54 HAIN RafalŁ PL Opole 18 580,067 

55 Sadawa i Wiecha PL Piotrków  Tryb. 18 582,530 

56 Matusik Szczepan-Artur PL Nowy Sącz  18 585,525 

57 Czerwiński Sławomir PL Warszawa 18 587,850 

58 Nagiewicz Marek PL Płock 18 588,734 

59 TIM MARCIN             PL Katowice 18 598,690 

60 Gurgul Kazimerz PL Tarnów 18 602,023 

61 Pilipczuk Zbigniew & Sikorski Jarosław PL Gdańsk 18 603,607 

62 Kacprzak Krzysztof PL Płock 18 615,936 

63 MOCARSKI Tateusz I Witold   PL Białystok 18 616,208 

64 Handzlik Mirosław PL Bielsko-Biała 18 620,808 

65 Jagiela R & M PL Nowy Sącz  18 630,075 

66 Mol Czeslaw PL Nowy Sącz  18 631,104 

67 KUNZOVI CZ Hlučín 18 631,810 

68 WYPIÓRKIEWICZ Radoslaw PL Katowice 18 633,742 

69 DENDEWICZ Franciszek PL Opole 18 635,357 

70 DZIAGACZ Damian PL Opole 18 639,561 

71 Zabrodzki Dariusz PL Warszawa 18 642,554 

72 BENEDYKT JAN - Dorota PL Wrocław 18 646,922 

73 Grabowski Zbigniew PL Ciechanów 18 648,062 

74 NIESLER K - KOKOSZKA M. PL Katowice 18 664,625 

75 Korzeniewski Krzysztof PL Zielona Góra 18 665,220 

76 PIERNIKARCZYK MAKSYM   PL Katowice 18 665,717 

77 Olech Damian Dariusz PL Nowy Sącz  18 667,005 

78 Kłusińska Ryszarda PL Płock 18 667,574 

79 Nowak Leszek PL Śląsk Wschód 18 668,119 

80 KOWALEWSCY Piotr WŁ. PL Wrocław 18 673,526 

81 MAŁKOWICZ Janusz PL Tarnobrzeg 18 683,457 

82 PAJĄK Roman PL Wałbrzych 18 686,065 

83 Chybiński Radosław PL Płock 18 694,667 

84 Lewandowski J. i G.  PL Włocławek 18 695,452 

85 Makowski Sławomir PL Zielona Góra 18 699,210 

86 Rynkowski Dariusz PL Olsztyn 18 700,225 

87 Bakiera Piotr PL Śląsk Wschód 18 700,813 

88 Roguski Wojciech PL Biała Podlaska 18 703,253 

89 MAĆKÓW Bartolomiej i Kazimierz PL Zielona Góra 18 704,621 

90 Pawlikowski And-Janusz  PL Nowy Sącz  18 710,206 

91 POLAK Edward         PL Katowice 18 710,876 

92 Wobrak Cyprian PL Gdańsk 18 711,998 

93 Ryszard Maślakiewicz i Włod. Cierach PL Zielona Góra 18 713,200 

94 ZYGMUNT Józef PL Tarnobrzeg 18 713,814 

95 MORAVČÍK Jozef + Ľuboš SK Žilina 18 716,687 

96 Mroczka R&M PL Rzeszów 18 721,014 

97 Gralak Henryk PL Gorzów Wlkp. 18 721,460 

98 Pągowski Piotr PL Ciechanów 18 728,844 

99 Chanek, Stasiak PL Kraków 18 729,359 

100 Latopolski Krzysztof & Rankiewicz Maciej PL Gdańsk 18 731,914 
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ČMS CHPH – komise posuzovatelská 
 

(z činnosti komise) 
 

Činnost posuzovatelů pásma Morava – sever za rok 2019 
 

Současný stav posuzovatelů pásma Morava – sever je 9 členů, kteří se  podíleli na činnosti 
posuzování poštovních holubů na výstavách. Jmenovitě: 

 
Břetislav Vaňhara  - 1 výstava 
Výtisk Jaromír, Ing. – 2 x + CV  (celostátní výstava) 
Florián Pavel – 1 x 
Hrbáč Daniel – 4 x + CV 
Albrecht Jiří, Mgr. – 1 x 
Kaša Miroslav – 1 x 
Hrubý Rudolf, Ing, - 1 x 
Pocedič Pavel – nebyl nominován svým OS Beskydy 
Konopka Josef – nebyl nominován předsedou OS KA 
  

Rád bych se vrátil k této činnosti. Není to pro to, že by nebyl zájem ze strany posuzovatelů, 
ale po volbách ČMS CHPH se na funkce v některých OS dostali lidé, kteří jednak neznají výstavní 
řád a zásady organizace a posuzování výstav poštovních holubů. Tito funkcionáři si to dělají tak jak 
jim to vyhovuje. Samozřejmě v jejich prospěch, Posuzovatelé jsou z pásma sever, ale rozdělovat je 
budu já, předseda posuzovatelů pásma MS! Přesto jsem našemu panu předsedovi vyšel vstříc a 
rozházel jsem si celý program. Pokud se s tím nebude nic dělat, je zbytečné, abychom existovali. Je 
třeba dát konkrétní směrnice jinak jsme zbyteční a bude nám poroučet každý. Já konkrétně jsem 
zkoušky dělal proto, abych byl vzorem pro ČMS CHPH a posuzovatele jako takové. Funkce, které 
vykonávám si myslím, že vykonávám odpovědně ať už předsedu MS nebo i ostatní. Dále bych 
doporučoval, aby výstavy posuzovali tři posuzovatelé pokud je to možné. Není přece myslitelné, aby 
si posuzovatel hodnotil své holuby i když to vysloveně zakazuje čl. 3 odst. 3 zásad platných pro 
posuzovatele. 

Podle mého názoru je třeba vypracovat takové směrnice pro posuzovatele, které by jasně 
stanovily, že sbor posuzovatelů a posuzovatelé jako takoví mají nějakou vážnost. Určitě si to za svoji 
funkci zaslouží. Posuzování v zimě, sníh atd. Já věřím, že na nejbližším setkání se někam 
dopracujeme. 

Fandím sboru posuzovatelů v čele s jejím předsedou.    „ Letu zdar „ 

 

PS: Zkoušky jsem dělal v Brně před 5 člennou zkušební komisí v čele s panem předsedou 
Novotným, zkoušky trvaly 5 hodin. Čekatelem jsem byl tři roky tak si myslím, že taky můžu k tomu 
něco říct. 
 

Za pásmo Morava sever vedoucí pásma Konopka Josef 

V Horní Suché 25.3.2020 
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Posuzovatelská komise  - Jižní Čechy 
 

Připojím se k hodnocení činnosti pásma Morava sever a stručně k této činnosti v Jihočeském 
kraji. V Jihočeském kraji působí tři oblastní spolky a to České Budějovice, Tábor a Prácheň. Prvé 
dvě oblasti jsou dlouholeté, Prácheň vznikla v roce 2001. Posuzovatelská komise OS České 
Budějovice měla čtyři posuzovatele MUDr. Františka Vráblíka, dr. Jiřího Humplíka, Františka Brože 
a Ing. Václava Kasala. Prví tří již nežijí. OS Tábor měla Oldřicha Pechu, Karla Čechotu, Zdeňka 
Musela, Václava Staňka, Jiřího Timofije a Pavel Opatrného. Prvý čtyři již nežijí. Zůstali jsme na celý 
kraj dva Václav Kasal a Pavel Opatrný. Mezi mladšími není zájem o posuzovatelské zkoušky. Je 
zde řada výborných, mladých chovatelů, ze kterých by byli kvalitní posuzovatelé, ale buď se bojí 
zkoušek nebo, a to spíše, se bojí, aby si posuzováním nenarušili přátelské vazby s ostatními 
chovateli, s těmi, kteří občas nesouhlasí s obodováním svých holubů. K posuzovatelským 
zkouškám, myslím mohu říci, že tyto hodně slevy z náročnosti z dob, kdy jsme je dělali my. Ale 
tenkrát byla jiná doba, jednou z povinností bylo odbornými přednáškami se podílet na vzdělávání a 
osvětě chovatelů. Dnes již rozhodně se nechodí do detailů, podrobností např. v otázce anatomie, 
dědičnost apod. 

K výstavám na jihu stručně nejvíce holubů tradičně vystavuje OS Tábor. Ten také jako jediný 
vystavuje též standard bez limitu. K tomu bych řekl, že velice dobré holuby má chovatel Novák Ing., 
nevzpomínám si na křestní jméno. Jsou zde i další dobří, ale jsou zde také špatní, někdy jsou holubi 
pouze velcí, ale ne standardní. Každý rok se najdou kusy s prošitými letkami. Tábor má vždy 
vystavované holuby velice kvalitní, řada z nich bývá i vybrána do vítězné kolekce na CV i na 
zahraniční (evropská, olympiáda). V posledních letech se prosazují Josef Novák z Tábora, Josef 
Vozábal, Josef Šindelář ze Řepče a řada dalších. Ne každému se podaří připravit holuby pro 
výstavu. 

OS Prácheň též vystavuje velice kvalitní holubi, kteří též úspěšně bodují na CV. V letošním 
roce vyhrála holubice mladého chovatele z Písku na CV kategorii standard. Škoda, že nevyšla 
evropská výstava. I zde řada chovatelů vystavuje standardní holuby např. Míla Soukup Blatná, 
Brázdovi Blatná, František Tichava, Písek a další. 

OS České Budějovice opět velice kvalitní holubi. Bohužel řadu špičkových chovatelů a jejich 
holuby není na výstavách moc vidět. Dlouhodobě kvalitní holuby vystavují Martin Bayer Netolice, 
Predigerové Žár – Loučenice, Jirka Novotný Krumlov, Václav Pexa a opět řada dalších. 

Omlouvám se všem úspěšným chovatelům, na které jsem zapomněl. Výstavy byly poněkud 
poznamenány prosincovými termíny konání, poměrně vzdálenými od data konání CV. Ne každému 
se podařilo vystavené holuby udržet až do konání CV, téměř konec ledna, ve výstavní kondici. Navíc 
výstavám v posledních letech nepřeje ani počasí, velká tepla, holubi ve voliérách apod.  

 
 
JUDr. P. Opatrný, Selibov 
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Miroslav Odstrčil  

2. vicemistr České republiky dlouhých tratí 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž tohoto čísla bude trochu nezvyklá, protože ji výjimečně nepřipravil nikdo ze 
zkušených autorů redakční rady. Na podzim jsem se totiž nabídl, že se pokusím vytvořit hlavní 
článek do prvního čísla nového ročníku, kde představím chovatele, který začal se závody 
poštovních holubů v relativně pozdějším věku, a přes velmi malý stav holubů a krátkou dobu chovu 
již dosáhl několika úctyhodných výsledků. Navíc své holuby vede k těmto výsledkům „tak trochu 
jinak“, než většina současných mistrů. 

Na reportáž jsem nemusel daleko, pouze pár desítek metrů od mého domova, kde každé 
ráno vidím jeho holuby při tréninku dříve než ty naše, a kde to mám k jeho holubníku blíže než na 
náš vlastní. Tím chovatelem je totiž Miroslav Odstrčil, který závodí teprve od roku 2014 v mém 
mateřském spolku Holešov spadajícího pod oblastní spolek Zlín.  

V letošním roce dosáhl velmi výrazného úspěchu, když se stal 2. vicemistrem České 
republiky na dlouhých tratích.  

Za šest let, co je registrován mezi poštovními holubáři, nám ukázal, že lze úspěšně závodit i 
s velmi malým počtem chovaných holubů a dokázal se prosadit nejen na poli sportovním, ale i 
funkcionářském. Dnes je úspěšným a velmi pracovitým předsedou jednoho z největších místních 
spolků našeho svazu a zastává i funkci předsedy RK OS Zlín. I proto jsem se rozhodl, že se Vám 
pokusím tohoto úspěšného chovatele a velmi milého člověka, představit. 

Jaké byly tvé první zkušenosti s chovem holubů, kdy ses dostal k pošťákům a jaký je 
genetický základ tvého týmu? 

To se musíme vrátit do historie před 60ti lety. To jsem získal první páry poštovních holubů, 
ale než jsem je stihl rozchovat, odešel jsem na vojnu do Holešova a holubi museli z domu pryč.  Po 
vojně jsem zůstal v Holešově, oženil jsem se a nastěhovali jsme se do tohoto domku a ihned jsem 
si postavil holubník. Choval jsem však holuby jen pro své potěšení a především jsem měl holuby 



 

- 25 - 

Kalifornské. Až před 6ti lety, kdy jsem měl 70 let mě můj soused Josef Černý přivedl na cestu 
poštovního holubářství. Zaregistroval jsem se v místním spolku a od roku 2015 jsem začal závodit. 

Své první poštovní holuby jsem získal od místních chovatelů. Nakoupil jsem také několik 
holubů od Oldřicha Kolmana a Libora Daneše z Kroměříže a Jiří Sehnal mi daroval 20 vajíček. Tyto 
holuby jsem rozchoval, a protože mám malý holubník, musel jsem je tvrdě cvičit.  Ti, kteří se 
prosadili, tvoří základ mého současného týmu. K nim jsem pak přidal ještě 5 holoubat, které jsem 
dostal od vás. Vzhledem k mým prostorovým možnostem nemohu mít chovné oddělení, proto 
odchovávám pouze od svých závodníků. Na nějaké linie holubů se nezaměřuji. Pro mne je důležité, 
aby holub dobře závodil. V současné době mám celkem 64 holubů. Ze začátku jsem zkoušel 
přirozenou metodu, ale to nebylo to pravé ořechové, tak jsem před dvěma lety začal s vdovci. Mám 
celkem 30 vdovců, včetně ročních holubů, a závodím klasickým způsobem, pouze se samci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká je tvá zdravotní starostlivost o holuby v průběhu celého roku a jaká v závodní 
sezoně? 

Prevenci, vakcinaci a celkovou zdravotní stránku řeším na základě doporučení tvého a tvého 
táty. Je jasné, že když máme ve spolku dva veterinární lékaře, nemůže to být ani jinak. Hlavní je u 
mne poctivá prevence, založená zejména na pravidelné vakcinaci jak starých holubů, tak i holoubat, 
a to především proti paramyxoviru, rotaviru, neštovicím a salmonelóze. Samozřejmostí před 
vakcinacemi je kůra proti trichomonádám. Léčení holubů antibiotiky neprovádím a v závodní sezoně 
přeléčím pouze jednou, zhruba v polovině sezony trichomonády. Výjimkou byla pouze letošní 
sezona, kdy se mi na začátku sezony holubi nezdáli zcela fit, tak jsem na základě tvého doporučení 
přeléčil dýchací cesty.  

Jinak se snažím držet holuby zdravé pomocí přírodních látek a důraz kladu i na hygienu 
holubníku. Protože nemám rošty, tak po celý rok čistím holubník 2x denně. Z podpůrných přírodních 
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preparátů používám ty od firmy Benefeed – Acidomid, Optimin a Bronchoxan. Po závodě jim sám 
připravuji výluh z česneku, kde přidávám med a citron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tím se dostáváme k závodní sezoně. Hlavně na dlouhých tratích jsi měl výborné výsledky, 
tak jaká je tedy tvá příprava holubů na závody? 

Jak jsem již uvedl, závodím systémem klasického vdovství a v letošní sezoně jsem měl 
v týmu 30 vdovců, včetně ročních holubů. Holuby jsem zapářil 15.3. a nechal je odchovat mladé. 
Proto na první závod sezony nasazuji holuby ještě z přirozené metody. Po nasazení odstavím 
mladé, odstraním vajíčka a závodníky čeká při příletu již jen holubice. Plnohodnotní vdovci jsou tedy 
až od druhého závodu sezony. Před sezonou kladu velký důraz na trénink holubů, a proto je 
pravidelně soukromě vyvážím. Nejdále však asi na 50 km. V závodní sezoně již holuby nevyvážím. 

Vzhledem k mému počtu holubů, programu a skladbě závodního plánu nasazuji dvouleté a 
starší holuby každý týden bez ohledu na to, o jaký typ závodu jde. Roční holubi jsou nasazováni 
také skoro každý týden, ale ty nedávám na dlouhé tratě.  Proto i předzávodní příprava je prakticky 
každý týden stejná. Vdovy ukazuji holubům pokaždé před nasazením na cca 15 minut a po závodě 
je nechám spolu zhruba hodinu. V týdnu mám vdovy umístěné jednotlivě v individuálních kójích, aby 
byly dobře připraveny na motivaci samců. Puštěny jsou pouze jednou denně na krmení. 

Vdovci trénuji po celou dobu závodní sezony 2x denně, ráno a večer. Nucený prolet nedělám 
a nechávám jim v tréninku volnost. Po vypuštění zavřu výlety a vyčistím a připravím holubník. Holubi 
po tu dobu sami trénují. Jsou tak už naučeni a sedají až ve chvíli, kdy jim otevřu výlety. Krmím do 
společného krmítka a používám krmení od firmy Mrowca a míchám si vdovskou a supervdovskou 
směs. Na začátku týdne (po závodě) krmím spíše lehčí směsí a přidávám rýži. Od půlky týdne již 
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krmím více supervdovské směsi a ke konci přidávám individuálně do budníku lžičku konopí a 
lesknice. 

Po doletu mají připravenu čistou vodu a lehké krmení a druhý den jim připravím zmíněnou 
směs s medem, česnekem a citronem, kterou zamíchám do krmení. V týdnu jim stejným způsobem 
připravím i kvasnice. Rozdíl v přípravě na krátkou nebo dlouhou trať opravdu nedělám. 

Jak vedeš holoubata, jaké nároky na ně kladeš a kolik mladých holubů doplňuješ do 
týmu? 

Holoubat si každoročně nechávám asi 25. Již před odstavem se snažím vybírat holoubata 
tak, abych měl více samečků. Ze začátku je nechávám volně létat a rozkoukávat se a jak se blíží 
holouběcí sezona, tak je začínám navykat na závodní boxy a opět je velmi často soukromě vyvážím. 
Napřed na velmi krátké vzdálenosti a potom až do těch 50ti km. Holoubata mi musí prolétat bez 
výjimky celý program mladých v naší oblasti. Po sezoně vyberu na doplnění vdov holubičky a do 
týmu pak tolik samečků, abych měl 2 až 4 navíc. Ty potom jako roční nasazuji také a v případě, že 
se nějaký vdovec nevrátí, tak jimi doplním tým.     

Na výsledky u holoubat až tak nedám, protože už i z vlastní zkušenosti vím, že nejúspěšnější 
holoubata nemusí být zrovna nejlepší závodníci v pozdějším věku. Proto vybírám po sezoně 
holoubata i podle toho, jak se mi líbí a jak závodili jejich rodiče nebo sourozenci z předešlých let. 

Nyní trošku odbočím a pro dokreslení celého povídání Vám představím 
nejvýznamnější Miroslavovy výsledky z roku 2020, které získal především na dlouhých tratích 
a to přes to, že měl jen malý tým a loňská sezona byla právě na tomto typu tratí pro mnohé 
z nás velmi těžká: 

3. místo Celostátní mistrovství ČR dlouhé tratě 2020   

5. místo Mistrovství Moravy dlouhých tratí 2020 

2. místo OS Zlín dlouhé tratě s nejvyšší procentuální úspěšností 66% 2020 

2. místo v soutěži Inter mistrovství v rámci OS Zlín 

1. místo Výkon holub za 2 roky České republiky 2020 

3. místo Výkon za rok České republiky 2020 

 

Výsledky ze tří závodů MSS dlouhých tratí v rámci OS Zlín: 

Mainz 670 km – 10 nas/8 umi = 80% (11.,27.,31.,41.,56.,65.,81. a 82.cena / 618 holubů) 

Cloppenburg 762 km – 6 nas/5 umi = 83% (2.,17.,20.,46. a 60. cena / 366 holubů) 

Leverkusen 777 km – 6 nas/4 umi = 67% (13.,20.,25. a 62.cena / 359 holubů) 

Tvé výsledky jsem již představil, vyfotografovali jsme i 8 tvých nejlepších závodníků, 
které si budou moci čtenáři prohlédnout i s popisem v barevné příloze, ale kdyby sis mohl 
vybrat toho nejlepšího a prezentovat ho sám, který to je a proč? 

Zcela jistě je to holub 16-0266-7335. Na něj se mohu spolehnout prakticky na 100%, protože 
za poslední dva roky byl nasazován každý týden na všechny tratě (a to i ty dlouhé) a nikdy nepřilétl 
mimo ceny. Vyhrál na celostátní úrovni výkon za 2 roky s 26 cenami a 11.245 km, ve výkonu za rok 
byl v ČR v roce 2019 první a v roce 2020 třetí. Navíc se umístil v rámci republiky na 13. místě 
v kategorii E a tuto soutěž v OS Zlín vyhrál. Získal také 11. místo v soutěži ESO holub Moravy 
dlouhých tratí. Vychoval jsem ho z křížení Kolman x Daneš a původem je z holubů pana Kolaříka. 
V jeho rodokmenu jsou zastoupeni velmi výkonní holubi. 

Jako holoubě se umístil pouze jednou a jako roční 2x. Ve dvou letech však získal již 10 
umístění a poslední 2 roky jsem již popsal. Umisťuje se pravidelně na všech typech tratí, ale největší 
radost mi dělá na závodech nad 500 km. Nejvíce si na něm cením to, že se vrací ze závodů mezi 
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mými prvními holuby a prakticky nejeví žádné známky únavy. Druhý den po závodě již nejde poznat, 
že byl na trati. 

Co by si chtěl doplnit na závěr našeho povídání? 

V první řadě bych chtěl poděkovat své ženě za podporu, bez které bych to měl velmi složité. 
Také bych rád zmínil to, že když jsem před šesti lety přišel společně s Josefem Černým do spolku 
 v Holešově, tak jsem byl velmi příjemně překvapen tím, jak jsme byli přijati a jaká byla ochota 
od ostatních členů nám v začátcích pomoci. 

Co se mi v současném systému nelíbí, je nepoměr mezi chovateli v počtu nasazovaných 
holubů. Je zcela jasné, že nelze nastavit zcela rovné podmínky pro všechny, ale přimlouval bych se 
za to, aby se závodní plány a propozice soutěží připravovaly tak, abychom byli všichni na začátku, 
když ne na stejné, tak alespoň na velmi podobné startovní čáře. Jako jednu z možností bych podpořil 
i tolik diskutovanou evidenci před závodní sezonou. 

 

Nyní již Mirkovi poděkuji za příjemné povídání, paní Odstrčilové za výborné pohoštění a budu 
doufat, že se mi podařilo představit Vám, čtenářům tohoto časopisu, zajímavý článek o tom, že 
úspěch může zaznamenat i chovatel, kterého závody s poštovními holuby přivábily až ve zralém 
věku 70 let a že k tomu, aby byl chovatel úspěšný, není nutno pokaždé chovat příliš mnoho holubů 
nebo mít voliéru plnou drahých originálů. 

Důležité je, aby nám holubi přinášeli zejména radost, a to ti Miroslavovi zcela jistě dělají.     

 

 

         MVDr. Martin Polášek 
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Propozice Inter mistrovství 2021 
 

Kontrola podkladů k Inter-mistrovství 2020 proběhla 16. – 17.11.2020 ve slovenské 
Lietavskej Svinnej bohužel bez naší účasti, protože Coronavirus nám zavřel hranice mezi 
Slovenskem a Českou republikou. Podklady ke kontrole byly zaslány kurýrem na sekretariát 
Slovenského svazu. Ze zápisu z kontroly je zřejmé, že podklady byly bez závad a mezinárodní 
pořadí bylo bez problémů schváleno. 

Součástí jednání bylo i schválení propozic Inter-mistrovství pro rok 2021.  

Ze zápisu vyňato: 
„Doterajšie súťažné podmienky sa nemenia. O termíne a mieste verifikácie výsledkov ďalšieho 
ročníka medzinárodného poradia IM 2021 sa federácie dohodnú v priebehu nasledujúceho roka.“ 
 

Inter-mistrovství  
určené pro chovatele poštovních holubů, Polska, Česka a Slovenska 

 
Závody:  11 předem deklarovaných závodů konaných v po sobě jdoucích termínech v ČMS 
CHPH od 22. května do 1. srpna 2021 (včetně)  
V jednom týdnu může být deklarovaný jen jeden závod 

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

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

Počet bodujících holubů: tři holubi z každého závodu.  
Soutěžní série je:  5 nasazených holubů / 3 bodující 

Zápočet závodů do soutěže: 6 závodů ve třídě otevřené, v konkurenci podle podmínek FCI. 
                                      - tři od 285 do 475 kilometrů. 
                                          - dva nad 475 kilometrů 

- jeden nad 700 kilometrů  

Výsledek: 
je součtem 18 koeficientů ze šesti závodů. U tratě nad 700 km koeficient Olymp. E. Výsledek bude 
deklarovaný jednoduchou tabulkou, výpočet garantuje svaz. 
Výpočet koeficientů (podle podmínek FCI): na tři desetinná místa 
Při rovnosti koeficientů rozhoduje: 1. Lepší koeficient v závodech nad 475 km 
         2. Vyšší počet kilometrů započítaných závodů 

Deklarování závodů: nejpozději do 31. března 2021 v závodních plánech OS. Nadoblastní 
konkurence musí být před prvním závodem písemně schválena zemským ŘV. 
Chovatel, nebo chovatelský tým může soutěžit jen s jedním družstvem 
Národní svazy zajistí odpovídající ocenění i na národní úrovni. 

Mezinárodní pořadí: před zveřejněním schvaluje komise složená ze dvou zástupců z každé 
zúčastněné země, po kontrole písemné dokumentace. 
Národní vyhodnocení Inter mistrovství 2021 se uskuteční během CV. Místo vyhodnocení 
mezinárodní pořadí bude stanoveno v průběhu roku dle možností mezinárodních akcí. 

Řídící a kontrolní výbor soutěže: po dvou zástupcích ze zemí, jejichž chovatelé se do soutěže 
zapojí. 
 
 
 
Redakce IZ 
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Carlo Gyselbrecht (Knesselare, BE) 

chovatel špičkových holubů na extrémně dlouhé tratě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Gyselbrecht pokračuje v naplňování svého jména, jako specialisty na vysoce kvalitní holuby 
pro extrémně dlouhé tratě i v roce 2020. 

V posledních několika desetiletích byli holubi Gyselbrecht jednou z hnacích sil ve většině 
mezinárodních závodů na extrémní dlouhé tratě. Ale Carlo už nesoutěží se svými vlastními holuby 
jako dřív. V posledních letech se věnuje chovu holubů na extrémně dlouhé tratě, kteří pak závodí na 
jiných holubnících. Tato myšlenka a práce se mu daří. Již několik holubníků zaznamenalo 
v posledních letech nejeden úspěch s holuby, kteří byli vychování u Carla. Podíváme se na některé 
z nejpozoruhodnějších holubů, kteří byli nedávno odchováni. A krevní linie New Laureaat a 
Laureaat Barcelona nejsou v jejich původech nikdy daleko. 

 

Nathane 

Základem je slavný Laureaat Barcelona, vítěz 1. Inter. Barcelony z 20.925 holubů. Tento 
holub je neodmyslitelně spojen s rodinou Gyselbrechtů. I 25 let po jeho mezinárodním vítězství jeho 
krevní linie nadále ovlivňují výsledky mnoha extrémních závodů na dlouhé tratě. Stejně jako New 
Laureaat, pravnuk Laureaat Barcelona, začíná i Nathan zanechávat své stopy v budoucích 
generacích linie Laureaat. 
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„Nathan“ vyhrál 16. Inter. Barcelona proti 25.294 hol. „Nathan“ je z matčiny strany 
(dvojnásobný) pravnuk Laureaat Barcelona, stejně jako New Laureaat. Taktéž ze strany otce 
Nathana v pozadí najdeme Laureaat Barcelona, což znamená, že tento základní holub linie je 
v rodokmenu hned třikrát. Toto je příklad velmi úspěšného vkrevnění mezinárodního vítěze z roku 
1995! 

 

Roderik 

Carlo v roce 2015 pářil Nathana na Sigrid. Tato holubice je vnučkou Laureaat Barcelona z 
otcovy strany a zároveň oboustrannou pravnučkou holuba Laureaat od André Vanbruane. Bylo 
jasné, že Carlovi tímto pářením šlo o utužení krevní linie Laureaat. A ukázalo se to jako další zásadní 
úspěch. Roderik BE15-4268055  je již otcem řady holubů s impozantními úspěchy: 

15. nat. Barcelona 3.911 hol. 

36. nat. Narbonne 4.108 hol.  

91. nat. Agen 4.078 hol.  

226. nat. Barcelona 6.178 hol.  

147. nat. Narbonne 3.017 hol.  

191. nat. Pau 2.797 hol.  

285. nat. Sv. Vincenc 2.949 hol. 
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Nathan Junior 

Roderik je mimo jiné otcem Nathana Juniora BE16-4134224, vítěze 15. Nat. Barcelona z 
3.911 holubů, což z něj dělá dalšího velmi úspěšného potomka linie Laureaat. Nathan Junior dosáhl 
tohoto špičkového výsledku v roce 2018, v extrémně náročné barcelonské klasice. Náročné 
podmínky jsou pro tuto linku oblíbeným typem počasí. Byl to Carlo, kdo vychoval Nathana Juniora, 
který byl pro svou závodní kariéru přemístěn na holubníky Ad Pegels (NL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo 

Carlo BE14-4216131 je úžasný závodník, který za posledních pět let dosáhl výborných 
výsledků v několika národních závodech na extrémně dlouhé tratě. Vychoval ho Carlo Gyselbrecht 
a závodil u Batenburg-Van de Merwe. 

Výsledky holuba Carlo: 

  10. nat. Narbonne 15    5.338 hol.   162. nat. Barcelona 18    3.912 hol. 

214. nat. Cahors 15     3.544 hol.   121. nat. Perpignan 18    3.778 hol. 

640. nat. Pau '16     3.788 hol.   633. nat. Barcelona 19    4.129 hol. 

574. nat. Marseille 16    3.320 hol.   135. nat. Bergerac 19    4.856 hol. 

  19. nat. Perpignan 17    4.789 hol.   320. nat. Barcelona 20    4.477 hol. 

  37. Int. Perpignan 17  14.851 hol.  
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Carlo je shodou okolností také hnízdním bratrem Carla 2, který vyhrál 3. Nat. Cahors Sektor 
2. z 5.279 holubů. Je vnukem dvou fantastických závodníků, dvou eso holubů Barcelona: 
Schumacher (2. Int. Eso Barcelona 1997-2001 pro R. A. & C.), linie Vanbruane x Van der Wegen a 
Maximus (15. Int. Eso Barcelona 2007-2008-2009 pro Frederika Leliaerta). 

Otcem Carlo je Vale Maximus BE11-4100389, vítěz 369. Nat. Barcelona z 10.542 hol. a také 
bratr 47. Nat. Barcelona z 11.590 hol. 

Matkou je Hilary BE 04-4297692, dcera Schumacher a Delphine (dcera Turbo, 76. Inter. 
Barcelona 24.908 hol. a 96. Inter. Barcelona 20.943 hol. a syna Laureaat). 

 

Judy 

Carlo Gyselbrecht rád křížil linii Laureaat s holuby osvědčených úspěšných chovatelů. A 
jednou z těchto posil je Judy NL 16-1163810, dcera Silke, 1. Nat. Barcelona 4.480 holubů v roce 
2020 u Jelle Jellema. A jak je patrné z nejlepších výsledků holubníku Jellema z Barcelony, Silke si 
získala uznání nejen jako národní vítězka, ale také jako babička 15., 24. a 40. Nat. Barcelona! A 
navíc otcem 24. a 40. Nat. Barcelona je shodou okolností 100% bratr Judy! Judy je dcerou MG430 
NL12-1108430 Arjana Beensa a rodiči MG430 nejsou nikdo jiný než Mr. Beautiful a Olympic Miss 
Gijsje. Matkou Judy je Silke NL 15-1320979, fantastická závodní holubice, která kromě národního 
vítězství z Barcelony dokázala získat následující úspěchy: 

    3. nat. Narbonne 5.042 hol. v r. 2016   157. nat. Barcelona 3.912 hol. v r. 2018 

631. Nat. Bordeaux 4.679 hol. (roč.) v r. 2016  190. nat. Barcelona 4.129 hol. v r. 2019 

157. Nat. Marseille 2.528 hol. v r. 2017   196. nat. Perpignan 4.283 hol. v r. 2019 

137. nat. Perpignan 3.778 hol. v r. 2018       1. nat. Barcelona 4.477 hol. v roce 2020 

To vysvětluje, proč Carlo dal Judy prominentní místo v chovném holubníku! 

https://www.pipa.be/en/articles/race-favourite-jelle-jellema-nijverdal-nl-lives-expectations-national-victory-barcelona
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Další pozoruhodná reference je od Joosta De Smeytera (De Smeyter-Restiaen, Melden, BE).  

„Joost“ získal titul 16. Nat. Eso na extrémně dlouhé tratě KBDB. Holub BE 17-4017046 
pochází ze společného chovu a jeho otcem je „Crack Ad“. Tento slibný závodník získal národní 
ocenění na základě následujících výsledků: 

45. Pau (int.) 2919 holubů 

46. Perpignan (int.) 2643 holubů 

Carlo Gyselbrecht získal holuba Crack Ad od Ad Pegels, tento byl 1. národním Eso holubem 
extrémně dlouhých tratí ZLU, a byl 2. Eso Holandska z Pau 2013-14-15. Vyhrál například 8. Nat. 
Marseille, 18. Nat. Pau, 38. Nat. St. Vincent, 40. Nat. Perpignan atd. Crack Ad pochází ze Son 
Stamvader NL 08-2138103 (Arjan Beens) a Topkweekster NL 06-1024629 (100% Nico Volkens). Je 
také otcem Petara BE 17-4063163, 1. Nat. Narbonne z 3.829 holubů u Batenburg-Van de Merwe. 
Další ukázka skvělé práce a dosažených úspěchů. 

Výjimečná krevní linie 

Dynastie Laureaat nadále produkuje národní a mezinárodní vítěze závodů na extrémně 
dlouhé tratě. Všechno to začalo Laureaatem Barcelona a jeho potomci se ukázali být stejně úspěšní, 
zejména v těžkém počasí. Mnoho milovníků extrémně dlouhých tratí mělo to štěstí, že byli svědky 
potenciálu těchto mocných krevních linií, které budou v budoucích sezónách nadále prosperovat. 
Mezitím velmistr a špičkový chovatel Carlo bude i nadále pokračovat v práci s touto vzácnou krevní 
linií. 

 
autor: Jorgi Ferrari, překlad Martin Jurásek 
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Aukce holubů na webu svazu 

aktualizace a změny podmínek 
 
 

Jistě již mnozí z vás zaznamenali změny, kterými prošla a 
prochází svazová aukce holubů. Tyto změny souvisí s úkolem, 
které dostala sportovní komise od prezidia. Změny lze rozdělit do 
dvou částí. První částí jsou návrhy na úpravu vlastní aplikace, a ty 
jsem dle požadavků sportovní komise vypracovával společně s Ing. 
Novotným a konzultovali jsme ji i s administrátorem Ing. Mazurem. 
Vlastní úpravu prováděl a provádí Ing. Jan Matuška za plného běhu 
aukce a bez větších omezení uživatelů, za což mu patří velký dík. 
Druhá část se týká úpravy podmínek aukce, které připravila 
sportovní komise a schválilo prezidium. 

Zde bych také rád vysvětlil, že změny prováděné v aukčním systému nesouvisí se změnami 
a dočasné nedostupnosti webových stránek svazu. Tyto aktuální úpravy má na starosti správce 
svazových stránek Jan Filipi a prezidium jej nemůže ovlivnit. 

Ale nyní se vraťme ke změnám v aukčním systému, které si nyní v krátkosti představíme. 
Všechny změny byly navrženy tak, aby ulehčily a zpřehlednily uživatelům i správci orientaci a práci 
v systému. 

Vzhled aukce 

Úpravou, i když jen kosmetickou, však prošel i vzhled stránek. Zejména jde o změnu, 
zlepšení zobrazení fotografií, zvýraznění některých nabídek a také byla provedena optimalizace 
chodu stránek, které by měly být nyní plynulejší a rychlejší. 

Registrace uživatelů 

Co se týká uživatele, tak došlo ke změnám v registracích, kde se nově chovatel registruje 
pomocí emailové adresy (dříve uživatelského jména) a zvoleného hesla, které má nově minimálně 
6 znaků. Podmínkou je také souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Po schválení administrátorem a aktivaci účtu je také nově automaticky zaslán uživateli email 
s informací o schválení registrace. Stávající uživatelé se mohou přihlašovat ještě i pomocí 
uživatelského jména, ale od restartu po schválení prezidiem již budou muset také používat 
k přihlášení pouze svou emailovou adresu a heslo. 

Přezdívka uživatele 

Novinkou je také možnost zadání přezdívky, která se zobrazuje u jednotlivých holubů podle 
aktuální nejvyšší nabídky. V tabulce přihazování se také po klinutí na částku zobrazí všechny 
příhozy a případné přezdívky všech chovatelů, kteří na daného holuba přihodili: 

  
 

Stávající uživatelé si mohou přezdívku vytvořit, nebo upravit po přihlášení v novém menu 
„moje údaje“, které je k dispozici v rozbalovacím okně pod svým jménem: 
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V tomto menu uvidí uživatel všechna svá data, která zadal při 
registraci. Svou přezdívku si může vytvořit, nebo změnit v kolonce 
„přezdívka“ po kliknutí na „změnit“. 

Další možnosti 

Ve stejném menu má také možnost uživatel-prodávající 
nahlédnout do menu „moje aukce“, kde má k dispozici všechny své 
nabídnuté aukce a uživatel-kupující má možnost v menu „vydražení 
holubi“ náhledu na všechny své koupené holuby a po kliknutí na ně 
i na výpis o přihazování, kde mu bude ukázána celá historie 
přihazování na koupeného holuba. Tedy časy příhozů, postupné 
částky a přezdívky všech zájemců o daného holuba. 

Tím také vymizí povinnost prodávajících tyto výpisy chovateli 
s nejvyšší nabídkou dodávat. Chovatel, který holuba vydraží, také nově obdrží e-mail s informací o 
„vítězství“ v aukci. 

Novinkou je také možnost obnovy hesla přímo uživatelem, pokud své původní zapomene. 
Nemusí již tedy žádat správce o obnovu hesla, nebo se znovu registrovat. Nyní stačí v menu 
„uživatel“ kliknout na „zapomenuté heslo“, vyplnit svůj email a kliknout na „obnovit heslo“. Na 
email uživatele bude následně zaslán odkaz na změnu hesla a informace s nápovědou, jak změnu 
provést: 

 

 
 

Automat 

Poslední změnou v systému aukce, kterou je nutné představit je možnost automatického 
přihazování na holuba. Tato možnost zatím není aktivní a bude přístupná až po restartu aukce. 
Protože se jedná o složitější zásah do systému a v tomto jediném případě je nutno na určitou dobu 
aukční portál znepřístupnit a celý systém odzkoušet a vyladit.  

Uživatel-kupující bude mít v menu „přihodit“, kromě možnosti zadání jediné vyšší nabídky, 
než je ta aktuální, i druhou možnost, a to zadání své maximální nabídky, do které bude systém 
automaticky přihazovat minimální potřebnou částku vždy poté, co někdo zadá vyšší nabídku, než je 
aktuální. 

To jsou hlavní změny v uživatelském prostředí a nyní se dostáváme k představení 
nejzásadnějších změn ve vlastních podmínkách aukce. Již nyní jsou některé v platnosti a 
v podmínkách aukce jsou již obsaženy. 

Časový limit 

První novinkou, která je již v platnosti je změna času, který se přičítá k oficiálnímu času 
ukončení aukce a následně po každém dalším přihození. Nově je tento čas upraven a snížen na 5 
minut. Důvodem je snaha o zrychlení průběhu aukcí a vyhovění tak části nespokojeným uživatelům, 
kteří poukazují na fakt, že někteří uživatelé čekali na poslední vteřiny před ukončením a při přidání 
dalších 15 minut tak prodlužovali neúměrně celý proces aukcí. 
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Nepovolené zásahy do aukce 

Druhou zásadní změnou, která je taktéž v platnosti a která, ač je spíše softwarová, navazuje 
na podmínky aukce, je zamezení jakýchkoli úprav v aukci uživatelem-prodávajícím po jejím spuštění. 
Toto omezení bylo již dříve uvedeno v podmínkách aukce, konkrétně jde o bod 8 ve druhém odstavci 
– práva a povinnosti prodávajících. Nicméně u některých uživatelů docházelo k porušování těchto 
pravidel především ve snižování předem určené vyvolávací ceny a také v mazání celých aukcí ihned 
po jejím ukončení. Jelikož byly tyto prohřešky velmi těžko kontrolovatelné, rozhodlo prezidium o 
úpravě systému tak, aby po aktivaci aukce již nemohl uživatel jakkoli zasáhnout do své aukce bez 
předchozího souhlasu správce. Od této změny si prezidium slibuje také zkvalitnění celého aukčního 
portálu, protože nyní již prodávající nebudou mít možnost spouštět aukce neúplné, bez fotografií, 
rodokmenů či textů, ale vždy až po úplném dokončení celé aukce a budou tak nabízet kompletní 
informace ihned od začátku své dražby. 

Úprava ceny za vložené holuby 

Třetí a poslední změnou, kterou bych vám rád představil a která vejde v platnost až po 
konečné úpravě systému a po jeho restartu, který prezidium plánuje v měsíci březnu je úprava ceny 
za vloženého holuba pro zahraniční chovatele, nebo holuby se zahraničním kroužkem. 

Dle nových podmínek bude poplatek za holuba nabízeného zahraničním chovatelem, nebo 
za holuba se zahraničním kroužkem 200,- Kč. Poplatek za vloženého holuba s rodovým kroužkem 
ČMSCHPH od člena svazu zůstává 50,- Kč. Nižší cena za holuba s kroužkem ČMSCHPH je bonus 
pro členy svazu, kteří si platí příspěvky.  

Je mi zcela jasné, že tato nová podmínka vyvolá diskusi mezi chovateli a zcela jistě se najdou 
i kritici této změny. Prezidium i sportovní komise se tímto bodem zabývali dlouho a zvažovali různé 
možnosti. Nakonec převládl názor na zvýšení ceny za holuba na úkor např. omezení počtu aukcí za 
kalendářní rok. Důvodem je fakt, že zejména někteří zahraniční chovatelé využívají svazovou aukci 
jako svůj byznys a nabízí prostřednictvím svazu velká množství holubů prakticky každý měsíc a 
skoro zdarma si díky naší vstřícnosti vytváří svůj vlastní e-shop.  

Tato úprava se však úprava dotkne pouze minimálního počtu (jednotek) uživatelů, a to 
zejména těch zahraničních. Drtivá většina prodávajících chovatelů, kteří jsou členy svazu a kteří 
používají svazové kroužky, nebude touto změnou nijak dotčena. 

Závěr 

Za sebe i za celé prezidium doufám, že všechny změny, které jsme provedli, nebo nechali 
provést budou ku prospěchu celé aukce. Přinesou zkvalitnění nabídky holubů, zjednoduší orientaci 
v systému všem uživatelům, zpestří jim náš koníček při dlouhých večerech mimo závodní sezonu a 
prodávajícím umožní důstojně prezentovat své chovy a nabízet kvalitní posily pro ostatní uživatele.   

 

 
za prezidium svazu 
MVDr. Martin Polášek  
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Sezóna pásma Sever na Moravě v r. 2020 

 

Chtěl bych seznámit holubářskou veřejnost se sezónou 2020 na Severu Moravy. 
Nebyla jednoduchá, díky pandemii covid 19. Do sezóny zbývalo už jen pár týdnů a pořád 
se nevědělo, zda se bude moci létat. Nakonec povolení bylo uděleno a nám se velice ulevilo. 

Bylo vypsáno 6 závodů nad 500km a 4 závody do 400km. 

Byly vyhlášené soutěže a to:  

Mistrovství středotraťařů Severní Moravy /MSSM/  1. až 10. místo 

Mistrovství dlouhých tr. Severní Moravy /MDTSM /  1. až 10 místo 

Super mistrovství SM /MSSM + MDTSM/   1. až 10. místo 

Eso MSSM a Eso MDTSM     1. až 10.  místo 

Ocenění 1. až 3 .místo z každého závodu. Z hlavních soutěží uvedu prvních 5. chovatelů. 

MSSM  1. Olympia Mácha   OS BE 
             2. Kaloč V.   OS HL 
             3. Slováček L.  OS BE 
             4. Kunzovi   OS HL 
             5. Rýdel J.   OS BE 
  
MDTSM  1. Sliwka P.   OS KA 
                2. Peroutka J. OS VA 
                3. Lyžbicki V.  OS TŘ 
                4. Kunzovi   OS HL 
                5. Kantor B.    OS TŘ 
  
SMSM   1. Kunzovi   OS HL 
              2. Sliwka P.   OS KA 
              3. Peroutka J.  OS VA 
              4. Olympia Mácha  OS BE 
  5. Kantor B.   OS TŘ 

Jednotlivé závody a ostatní umístěné najdete na internetu u S. Škovrana /výsledky 
pásma Sever/ Závodů se zúčastnilo 6 OS z toho bylo vyloučeno OS Opava, z důvodu 
nezaplacení startovného, takže vypadli z ocenění. Sezóna nebyla zrovna jednoduchá, ale 
vše nakonec dopadlo ke spokojenosti chovatelů. Na ocenění bylo vynaloženo 32 600 Kč. 

Z důvodu pandemie, odpadli výstavy na kterých vždy byli vyhodnoceni ti nejlepší 
chovatelé Severní Moravy, proto jsme přistoupili k finančnímu ocenění, které bude předáno 
předsedům jednotlivých OS a následně úspěšným chovatelům. 

Doufám, že nastávající sezóna 2021, bude ušetřena nepředvídatelných situací a 
zdárně proběhne. Přeji hodně zdraví a šťastný let v r. 2021. 

 

Pokladník Severní Moravy Peroutka Jan. 
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Súčasná zdravotná situácia v chovoch holubov 

 

Napriek tomu, že máme dostatok veterinárnych medikamentov (antibiotiká, antimikrobiká, 
sulfonamidy, ...) a biopreparátov (vakcíny), neustále sa stretávame so základnými zdravotnými 
problémami v chovoch našich holubov. Myslím tým výskyt škrkaviek, silné invázie kokcídií, kapilárií 
- predovšetkým v chovoch okrasných holubov.  

V chovoch poštových holubov začínajú sa čoraz viac vyskytovať plesňové ochorenia 
(aspergilóza), ktoré sú podmienené používaním roštov v holubníkoch a to tým, že sa pravidelne 
neodstraňuje trus v podroštových priestoroch. Vo vlhkom prostredí sa na truse pomnožujú 
patogénne plesne, ktoré následne sporulujú. Holubom vdýchnuté spóry potom napadnú pľúca a 
vzdušné vaky, kde vyklíčia a vyvolajú zápal a neskoršie i úhyn. Ďalej naše holuby majú stále viac sa 
vyskytujúce streptokokové, stafylokokové ochorenia a hojne sa vyskytujúcu kolibacilózu, ktorá je 
vyvolaná baktériou Escherichia coli. Mláďatá v posledných rokoch napáda aviárny rotavírus- 
predovšetkým od júna do konca septembra (podrobne o tomto ochorení v mojej publikácii: Holuby a 
ich zdravie II. Diel).  

Vyvstáva otázka čo s tým robiť? V prvom rade musíme mať holubník, ktorý spĺňa tri základné 
fenomény: suchý, vzdušný, nepreplnený (1 holub na 0,25 m2). Veterinárne úkony nechať striktne na 
veterinárneho lekára. Držať sa základnej vakcinačnej schémy /ako je uvedené v mojich publikáciách 
Holuby a ich zdravie I. a II. diel/. Je veľmi potrebné aspoň dvakrát do roka nechať vyšetriť trus 
veterinárnym lekárom. Pravidelne odstraňovať trus z priestorov pod roštami.  

Bohužiaľ vírusové ochorenia často sprevádzajú patogénne, resp. potenciálne patogénne 
baktérie.  

Na základe vyššie uvedeného naskytuje sa odporučenie - používať autogénne vakcíny, 
vyrobené z oslabených patogénov, zachytených v danom chove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Miloslav Struhár, Zohor 

 



 

- 40 - 

Výletníci objavili na prechádzke správu z holubej pošty sto 
rokov po odoslaní 

 
Odkaz sa poriadne nedá prečítať. 

PARÍŽ - Dvojica výletníkov našla na prechádzke po alsaskom vidieku na poli malú hliníkovú 
kapsulu s listom v nemčine zo začiatku dvadsiateho storočia. Podľa denníka Le Parisien správu o 
vojenských manévroch nemeckého vojska na dnešnom francúzskom území v roku 1910 
pravdepodobne stratil poštový holub. O náleze informoval server BBC News. 

 

Ťažko čitateľnú správu na tenkom papieri nálezcovia v septembri odovzdali v neďalekom 
múzeu Mémorial du Linge v Orbey, ktoré sa venuje bojom medzi Francúzskom a Nemeckom v roku 
1915. V čase odoslania správy patrilo Alsasko Nemecku, dnes je súčasťou Francúzska. Správu 
poslal v štyroch kópiách po štyroch holuboch dôstojník pruskej armády, ktorý pôsobil v alsaskom 
Ingersheime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor múzea v Orbey Dominique Jardu považuje objav za veľmi vzácny. "Za štyridsať 
rokov práce v odbore nič také nezažil," píše Le Parisien. Viac ako sto rokov starý list sa v 
budúcnosti stane súčasťou múzejnej expozície. 

Zdroj: profimedia.sk  
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Dne 27.2.2021 oslavil své 80. narozeniny holubářský matador pan  
 

Jaroslav REITERMAN st. 
 

 
Ať ti to letí !!! 

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

Dne 28. března 2021 oslaví své 80té narozeniny dlouholetý chovatel poštovních holubů 

 

Josef GAVLÍK 

 

z Petrova. Účastník dvou olympiád v roce 1971 v Bruselu a v roce 2015 v Budapešti. Posledních 
deset let v první desítce mistrovství í OS Hodonín. 

Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje rodina a přátelé z MS Veselí nad Moravou 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 42 - 

 

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: holub.novotny@seznam.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: Milan Heglas, Martin Jurásek, Ing. Jaroslav Novotný 
datum vydání 15.3.2021 

Tisk: GILL s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno 
Počet výtisků: 1.550 

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

 


