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Start nové sezóny byl sice trochu pod mrakem, ale je tu! 
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World best pigeon (WBP) 2020 

Nejlepší holub světa 2020 

 

Relativně nová světová soutěž, vyhodnocovaná z jednoletých soutěží v podobných 
kategoriích jako olympijské soutěže, se vyhodnocovala letos již po druhé. Ani tentokrát holubi 
našich chovatelů nepropadli a dalo by se říct, že reprezentovali úroveň našich závodníků ve 
velkém stylu. Proti roku 2019 byla v propozicích jediná změna, úspěšný holub mohl být zařazen 
jen do jedné soutěžní kategorie. Nebylo už tedy možné zopakovat dvě zlaté medaile Dua M. + M. 
Poláškovi s holubem „1060“ v kategoriích „Speed“ a All round“ (čili A a D) 2019. Zdá se, že jejich 
„double“ uzavřelo do budoucna cestu podobně výjimečným holubům k takové dominanci.  

Přehled našich nominovaných reprezentantů byl už zveřejněn v čísle 1/2021 našeho 
časopisu (str. 8), ale vyhlášení oficiálního mezinárodního pořadí dorazilo těsně po uzávěrce 
minulého čísla, takže úspěchy našich holubů a chovatelů předkládáme až nyní. 

Speed – krátké tratě 100 – 400 km 

  Name of Fancier Ring nr of pigeon Coef. Country 

      ,   

1 Vrancken - Berden 5031856/2020 5,616 Belgium 

2 Renaud Maxime 028831-20 5,885 France 

3 Reiterman Jar. st. 18-0294-507 6,047 Czech Republic 

4 József Krizsai HU-2017-D-291337 6,076 Hungary 

5 Kolařík Pavel 17-0197-497 7,190 Czech Republic 

6 Alfons Gerwin 02574-17-2247 W 8,041 Germany 

7 Fajmon Team 18-0282-216 8,460 Czech Republic 

8 Skaličan Ján SK-2017-1705-50 8,905 Slovakia 

9 G.A. Tichelaar Jr. 2019-1554605 9,291 Netherlands 

10 Comb. Hermens-Vogels 2019-1034826 9,448 Netherlands 

Za zmínku jistě stojí výkony holoubat (ročníky 2020) 

Middle distance– střední tratě 300 – 600 km 

  Name of Fancier Ring nr of pigeon Coef. Country 

          

1 Günter Prange 02098-19-1037 2,805 Germany 

2 Manole Victoras + Razvan  RO -19- 723138 2,920 Romania 

3 Josef u. Tobias Sonnleitner 0644-19-99 W 3,492 Germany 

4 Konrad u. Sascha Liermann 03806-19-415 5,137 Germany 

5 Polášek Mich. + Mart. 15-0266-1060 5,778 Czech Republic 

6 Polaček V+M SK-2018-02903-336 5,799 Slovakia 

7 I. Konechnyi  UKR 2018-2270962 6,195 Ukraine 

8 Kvál Tibor SK-2016-0107-1294 6,420 Slovakia 

9 Pawłowski Rysz. Małgorzata PL-DE-19-294174 6,720 Poland 

10 Bachár Pavol SK-2015-0603-952 6,789 Slovakia 
     

12 Novák Jos. + syn 13-0135-322 7,44 Czech Republic 

21 Kučera Josef 17-0250-592 10,19 Czech Republic 
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Long distance– dlouhé tratě nad 500 km 

  Name of Fancier Ring nr of pigeon Coef. Country 

      ,   

1 Hańderek A. Marek PL-034-18-680 2,07 Poland 

2 Bureš Jaroslav, jun. 16-0179-6865 2,18 Czech Republic 

3 Daniels Willy 6030104/2019 2,60 Belgium 

4 Nica G. & Haiducu Robert RO -18- 543334 3,85 Romania 

5 Lotte Eijerkamp 2019-7007134 4,22 Netherlands 

6 H.C. Pothuizen 2018-1752082 4,82 Netherlands 

7 Jochman Zdeněk 16-0178-6276 4,99 Czech Republic 

8 Mikołajczyk Kazim. i Piotr PL-0217-18-451 5,14 Poland 

9 Comb. Geenen-Peeters 2018-1336245 5,47 Netherlands 

10 V. Drekalo  UKR 2018-DER-G-20066 6,06 Ukraine 
     

24 Bureš Jaroslav, jun.  16-0179-6829 16,95 Czech Republic 

 

All Round – všechny tratě 

  Name of Fancier Ring nr of pigeon Coef. Country 

      ,   

1 Škovran Stanislav 17-0202-171 9,265 Czech Republic 

2 Flostoiu Marius RO -18- 2085284 11,310 Romania 

3 Vali Tudor  RO -18- 9003337 12,430 Romania 

4 Militaru Dan RO -18- 68509 16,940 Romania 

5 Bureš Jaroslav, jun. 18-0179-7922 17,469 Czech Republic 

6 Brulík Josef 18-0262-364 17,979 Czech Republic 

7 Mikołajczyk Kazim. i Piotr PL-0217-18-382 21,400 Poland 

8 Pielesiak Leszek PL-DE-19-765248 22,260 Poland 

9 Günter Prange 02098-19-1077 W 23,044 Germany 

10 W. Schuurman & Znn 2019-1387619 23,122 Netherlands 

 

Marathon – nad 800 km 

  Name of Fancier Ring nr of pigeon Coef. Country 
      ,   

1 Cernitu Florian  RO -17- 542324 0,840 Romania 

2 Stoian Constantin RO -18- 4061444 1,150 Romania 

3 Petrisor Vasile  RO -18- 339064 1,250 Romania 

4 H. Zwiers 2019-1352883 1,383 Netherlands 

5 F. Zwiers 2018-3810324 2,810 Netherlands 

6 Arjan Beens 2019-1264555 3,113 Netherlands 

7 Gustavo Celiz 459998/16 5,234 Argentina 

8 Neuville Dominique  243055-16 5,527 France 

9 Nedret Tefik BG 55824 - 15 6,387 Bulgaria 

10 Rans Alex & Annie 2291922/2016 6,479 Belgium 
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19 Velecký Stanislav    13-0258-2146 19,523 Czech Republic 

24 Sliwka P. + Gregor V.   17-0186-232 25,195 Czech Republic 

27 Gerspitzer Jaroslav  15-0278-8  27,414 Czech Republic 

 

V další části článku vám chceme představit některé úspěšné reprezentanty našeho svazu. 
Slovy jejich chovatelů. 

9. holub kategorie All Round - všechny tratě 

Holub CZ 18-0262-364, Brulík Josef 

Otec 364 je 13-0203-517 od P. + L. Chytila, to byl dárek k mým čtyřicátým narozeninám. 
Tak dostal jméno „Čtyřicátník“. Jeho potomci mají vysokou úspěšnost v závodech a tak je u mne v 
chovu stále velmi platný Pochází ze skvělé kombinace vnuk National 1, 97-B-2457298 x 
Olympionik Hope x sestra Attily.  

Matka 364 je u mne z ne moc populární linie Heremans, ale holubaření je o zkoušení a tak i 
já jsem se rozhodl zkusit na svou osvědčenou linii novou velmi rychlou krev Heremans. Odchoval 
jsem šest holoubat a ta jako holoubata létala skvěle, patřila k těm nejlepším u mne. Pomohla mi 
vylétat 4. místo OS Uh. Hradiště. Závodům holoubat moc velkou váhu nedávám a tak jsem se 
čtyřmi samečky počkal na sezonu starých (holubice u mne nezávodí). V naší OS Uh. Hradiště se 
občas holubi pouští do horšího počasí a tak je potřeba mít v teamu "odolné jedince". 364 sezonu 
zvládl velmi dobře, zbylí tři bratři se ztratili a tím mi potvrdili, že tato linie je jen do velmi pěkného 
počasí a na závody holoubat. Ve dvou letech tento holub létal znovu velmi dobře. Byl vždy 
nasazen při jistotě normálního počasí a tak jsem záměrně tohoto holuba nenasadil na dva závody 
naší OS. Sezónu zakončil jako 1 SUPER ESO OS ! Holub závodil jako klasický vdovec bez 
odchovu mláďat tak zvané suché vdovství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 18-0262-364 
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5. holub kategorie Speed – krátké tratě 100 – 400 km 

Holub CZ 17-0197-497, Kolařík Pavel 

Holub je synem špičkové holubice 13-0197-760, která je jedna z nejlepších holubů které 
jsem na holubníku měl, jak po stránce závodníka, tak po stránce chovné. Vyhrála 5 krát 1. cenu v 
OS pak 1 místo ČR ESO HE, 6. místo ČR Oly. kat A, v 5 letech 2018 skončila ze závody s 54 
umis. a17 836 km na kontě. 

Holub  497 podědil výborné geny závodníka po matce, když jako mladík zaletěl z 5/3, ale z 
toho dva krát Top umístnění 3. cenu z  2300 hol. a 10. cenu z  2000 hol. Jako roční v r. 2018 měl 
špičkovou sezonu, když do půlky sezony byl  7 krát nasazený 7 umístil z toho 5 špičkových cen v 
OS 1., 1., 3., 3., 8. cenu s Koef. 8,2 a s tímto Koef. skončil v ČR v celkovém pořadí na 2. místě v 
Olym. kat. G. V roce 2019 byl v této kategorii účastníkem olympiády v Poznani. 

V sezoně 2019 po 497 jsem chtěl co nejvíc odchovat a přitom závodit, ale po stránce 
závodní to nebylo ono. 2020 jsem pro 497 udělal všechno proto, aby byla sezona úspěšná a 
podařilo se, 497 vylétal 3. místo v ČR  Olym. kat. H a umístil se dobře i v dalších soutěžích. V roce 
2020 se začaly výrazně prosazovat odchovy po 497. Jeho dcera 18-0197-1090 zaletěla 1. cenu 
Krajková KM pásmo Sever z 7.527 hol. a  umístila  20. cenu Krajková KM - Morava z 23.555 hl. + 
další špičkové ceny a vnuk 19-0197-657 umístil 2. cenu Krajková KM pásmo Sever nas. Další dvě 
roční dcery 399 a 698 mně dělaly velkou radost špičkovýma cenami v OS. Tato rodinka 497, 760, 
721, 199 a mnoho dalších mají krev základní holubice 05-0197-204, Olymp. Nitra  2013, která  
tvoří základ mého chovu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 17-0197-497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závodím totální vdovství nasazuji celý holubník, když to jde a využívám hlavně  holubice v 
závodním týmu. Holubice tvoří pevný základ závodního týmu. V sezoně  2020 jsem vyhrál  osm 
závodů OS, holubi vyhráli dva a zbylých šest závodů vyhrály holubice. Z toho tři závody i v pásmu 
Sever. Totální  vdovství  je pro mně výhodnější, využiji všechny holuby bez rozdílu. 
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Důležité je udržet holubice na krmivu, tak aby se mezi sebou nezačaly pářit a podnášet se, 
zatím se mně to u holubic daří. U totálního vdovství, když se nasazují celé páry, holubici tak 
nevadí pokud přiletí dříve a čeká na partnera, horší když jeto opačně a čeká holub na partnerku. 
Holubice hlavně letí na svůj budník, i na chovatele. Kolikrát se partner nevrátí ze závodu a 
holubice podává špičkové výkony i když je sama i větší část závodní sezony. Holuby pokud to jde 
nasazuji všechny, celé páry, nenechávám protějšky doma. 

 

2. holub kategorie Long distance– dlouhé tratě nad 500 km 

Holub CZ 16-0179-6865, Bureš Jaroslav 
1. místo Olympijská kategorie „I“ v České republice r. 2020 
3. místo Olympijská kategorie „C“ v České republice r. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 16-0179-6865 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub byl vychován u mě na holubníku, ale byl zakoupen jako vajíčko z ročních závodníků 
u Chytilů v Kopčanech. Z otcovi strany je rodokmen zastoupen linii „915“ Game Boy x Space Girl 
chovatele Vredevelda. Dále je zde vidět 1. ESO Belgie na DT „De Jules“ od Engels Jos+Jules. 
Další úspěšný závodník v rodokmenu „6865“ je Julián 1. cena 538 km 22.324 holubů. Matka 
„6865“ je výborná závodnice „15-1536“ jedná se o vnučku „298“ a ½ sestru „134“ 1. národní ESO 
ročních SK 2013. 

Jako mládě letěl 4/2 vč. 14.ceny/1239 holubů. Roční umístil 12. cenu Hořovice proti 5.217 
holubům, ale jen 5 umístění. Ve dvou letech zaletěl jen 7 průměrných cen. Přiznám se, že v tu 
dobu jsem se rozhodoval, jestli si ho ponechám. Naštěstí jsem ho nechal a vyplatilo se. Tříletý letěl 
10 cen vč. 2.ceny 487 km 1609 holubů, 60. ceny 523 km 1371 holubů a 430.ceny Morava-
Duisburg 769 km 3622 holubů. Ve čtyřech letech v roce 2020 zaletěl 8 cen  

1.cena 6396 holubů 01.08.20 Eisenach Jih + STRED 532 km  
1.cena 1688 holubů 19.07.20 Leverkusen JIH + STRED  740 km  
2.cena 1609 holubů 30.06.19 SCHWEINFURT 487 km  
4.cena 2876 holubů 21.06.20 Mainz – JIH + STRED 624 km  
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5. holub kategorie All Round - všechny tratě 

Holub CZ 18-0179-7922, Bureš Jaroslav 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 18-0179-7922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holuba jsem vychoval u mě na holubníku z ročních závodníků „7401“ a „7686“. Otec „7401“ 
jako holoubě létal u otce na holubníku v Bořeticích, kde výborně zaletěl poslední závod Krajkovou 
342km. Holuba jsem si přenesl na můj holubník a usadil. Jako roční umístil 7 závodů a jako 
dvouletý letěl 12. cenu. Meckenheim 707 km v JV větru a 34 st.C a 24.cenu z Magdeburgu 523 km 
z 2958 holubů. Matka „7686“ je od Zdeňka Jochmana a byla nasazována jako mládě a roční na 
závody. První odchovy se ihned ukázaly a proto jsem ji ve dvou letech zařadil do chovu. Hnízdní 
sestra „7922“ s číslem „7921“ letěla jako roční 3.cenu Magdeburg 523 km v OS Hodonín. Pět 
potomků po „7686“ letělo z posledního závodu v OS - 1.2.80.81.a 85.cenu v konkurenci 2.505 
holoubat. Roční syn této he "8220" 1.cena Krajková 342 km 2.545 holubů v OS Hodonín. Holub 
„7922“ je můj TOP holub a oblíbenec. V loňské sezóně měl dvě vdovy, první vdova začala v půlce 
sezóny zlobit a nejevila velký zájem při motivaci. Náhrada se hned chytla a další víkend z toho byla 
9.cena v OS. Při posledním závodě jsem mu ukázal postupně obě he a zaletěl 3.cenu Eisenach 
533 km 6.396 ks. 

1.cena 4469 holubů 17.05.20 Česká Lípa 254 km   
1.cena 4437 holubů 13.06.20 KRAJKOVA JIH 342 km   
3.cena 6396 holubů 01.08.20 Eisenach Jih+STRED 533 km   
6.cena 4524 holubů 09.05.20 Přelouč 155 km  
9.cena 2731 holubů 12.07.20 Chomutov 299 km 
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7. holub kategorie Speed – krátké tratě 100 – 400 km 

Holub CZ 18-0282-216, Fajmon Team 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 18-0282-216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub „18-216“ je potomek holuba „DV-14-3120“ Mp H-100 % Gaby Vandenabeele od 
výborného německého chovatele Wolfganga Rupprechta a holubice CZ 10-0150-2406 Mk He od 
kamaráda Aleše Králíka, která je v naší chovné voliéře letos 11 let a patří mezi naše nejlepší 
chovné holubice. Holubice „10-2406“ je mimo jiné také babkou holuba CZ 16-0282-4 Mp H, který 
nás reprezentoval na Středoevropské výstavě v Brně 2020 v kat. „A“. Holubi ,,18-216“ a ,,16-4“ se 
v roce 2020 umístili na společném 2. místě ze závodu Krajková KM - 320 Km proti konkurenci 
MSS 23.555 holubů ! 

Dále v tomto roce holub ,,18-216“ vyhrál deštivý a velmi těžký závod Amberg NMS – 347 
Km v konkurenci OS. Jako roční letěl 8 cen a v sezoně 2020 stejně jako jeho bratr „18-266“ umístili 
celkem 12 cen. Zařadil se mezi naše spolehlivé závodníky. 

Přípravu na závodní sezónu začínáme přibližně 3 týdny před prvním závodem, a to 
přeléčením všech závodníků. Asi týden po přeléčení začínáme holuby vyvážet. Holuby vždy před 
prvním závodem vyvážíme asi 6 krát a to od 15-ti do 80-ti km. V přípravě holubů na závod 
neděláme žádné rozdíly, a proto je příprava pro všechny závodníky vždy stejná. V přípravě se 
nevěnujeme žádnému závodníkovi nějak speciálně, krom dlouhých tratí. Závodíme metodou 
totálního vdovství. Holub se vidí s holubicí vždy po závodě, a to s podmínkou, že oba přiletí 
přibližně do 45 minut od prvního holuba. Pokud přiletí později, tak si musí na partnera zase týden 
počkat. Celý týden krmíme vdovské směsi Vanrobaeys. Za těch pár let jsme si vypracovali systém, 
který dobře funguje na našem holubníku a naším závodníkům vyhovuje. A jsme vždy rádi, že nám 
naši závodnici tu péčí vrací v radosti z jejich dobrých výsledků, například jako zrovna holub ,,18-
216“. 
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3. holub kategorie Speed – krátké tratě 100 – 400 km 

Holub CZ 18-0294-507, Reiterman Jaroslav, st. 

Asi každý chovatel poštovních holubů si přeje vychovat nějakého mimořádného závodníka. 
Dovolím si tvrdit, že mému tátovi se to několikrát podařilo. Měl a ještě má několik jedinců, kteří byli 
velmi dobří, ale 507 je opravdu jedinečný. Posuďte sami. 

1. závod 3.5.2020 -1. cena Hořovice 131 km proti 1009 holubům. 7 sekund náskok na druhého. 
Holub nasazen jako nemistr. Pěkný začátek sezony. 

2. závod 9.5.2020 -1. cena Chomutov 194 km proti 1133 holubům. 23 sekund náskok na druhého 
a tím byl hnízdní bratr „507“ – „506“. To už začne v hlavě šrotovat. Je to náhoda? Uvidíme za 
týden.  

3. závod 17.5.2020 -1. cena Chomutov 194 km proti 1129 holubům. 53 sekund náskok na 
druhého. Rychlost 1528 m/min. To jim jako dá minutu z takového závodu? Neuvěřitelné !!! Taky 
bych nevěřil, kdybych nevěděl, že to tak prostě je. Ale je tu jedno ale.“ 506“ nedorazil. Asi dravec. 
Co se dá dělat. 

4. závod 24.5.2020 – „až“ 19. cena Halle 338 km proti 836 holubům. Špice byla jinde. Na 
holubníku zase první, přestože za 3 sekundy zalezlo 6 holubů! 

5. závod 30.5.2020 – 7. cena Halle 338 km proti 612 holubům. Opět první na holubníku! 

6. závod 6.6.2020 – 2. cena Hořovice 131 km proti 902 holubům. Tentokrát byl poražen soupeřem 
z vedlejšího vletu o 8 sekund. Jak se později ukáže, tohle ho stojí titul mistra světa. 

10. závod 5.7.2020 – 1. cena Chomutov 194 km proti 935 holubům. Náskok 28 sekund před 
soupeři ze stejného holubníku. Suma sumárum 4 x 1. c OS a jedna 2.  

Jak se dá vychovat takový holub? Je to jednoduché, jako s tím anglickým trávníkem. 
Zasejete, zaléváte, sečete a za dvěsta let máte perfektní anglický trávník. Srovnání sedí. Táta 
začal holubařit v dětství. Dům postavil pro rodinu, ale taky pro chovatelství všeho druhu a hlavně 
poštovních holubů. Takže holubaří dobrých šedesát let. To by samozřejmě nestačilo. Táta i přes 
svůj pokročilý věk navštěvuje holubářské olympiády, trhy v Kasselu a výstavy a akce všeho druhu 
a skoro z každé doveze nějakou tu posilu. Jeho čich na holuby je pověstný. Byl jsem mnohokrát 
svědkem toho, jak někde „vyzobl“ holuba, z kterého potom vychoval super závodníky. To se nedá 
naučit, buďto to máte nebo ne.  

Vraťme se k „507“. Otec holuba SK 16-0203-183 je originál Chytil. Vnuk slavné 298 a syn 
holubice 11-0203-1421, tato holubice má1. 3. 4. 9. cenu a v jejím rodokmenu jsou holubi jako 
Super Mário, Crack National a Kenzo. Matka holuba je 16-083-27 dcera holuba NL 15-1689313 
Batenburg, vkrevněný Witbuik, kterého vydražil Václav Zikmund na dražbě u Luboše Kubáčka za 
poměrně velkou částku. A dcera holubice 14-0308-506, v jejím rodokmenu jsou holubi Veenstra, 
Gaby Vandenabeele, Koopman, Van Dyck (dcera Kannibala) prostě samí staří známí. Nutno dodat 
že „27“ dostal táta od pana Zikmunda darem poté, co se zmínil, že holoubě po takovém 
Batenburgovi by na holubníku určitě snesl. Klobouk dolů! 

Oficiální pořadí se objevilo na stránkách svazu asi v polovině února. 27.února táta oslavil 
80. narozeniny a den poté se holub za záhadných okolností ztratil. Pěkný dárek k narozeninám! To 
nevymyslíš. Nějaký chovatel si ho pravděpodobně půjčil. Táta se snaží vždy každému vyhovět, co 
se týče zájmu o koupi holoubat a to za lidovou cenu. Často i holoubata daruje, spousta chovatelů 
mi dá za pravdu. Například jednoho syna „507“z posezónní líhně věnoval Karlovi Marešovi. 
Druhého mám v chovném já. To si myslím nezasloužil. Takový je život. Mám jednu prosbu na toho 
člověka. Odchovej si pár holoubat a holuba pusť. Udělej tátovi radost.  

Byl jsem požádán, abych napsal něco do časopisu o tomto holubovi. Jestli tohle není holub 
s příběhem, tak už nevím.   

Letu Zdar a pevné zdraví přeje Jaroslav Reiterman ml. 
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1. holub kategorie All Round - všechny tratě 

Holub CZ 17-0202-171, Ing. Škovran Stanislav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 17-0202-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub 17-0202-171, pracovním jménem „Vrátný“, je z holubníku mého otce Ladislava 
Škovrana v Nemilanech. Poprvé vylétnul v Drahlově, 6 km od svého rodiště, kde již 5 let provozuji 
holubářství. Můj „Vrátný“ byl jedním z prvních holubů, kteří začali obývat nový přízemní holubník, 
tvořený 4 odděleními s maximální kapacitou cca 150 holubů.  

Generační historie holuba ze strany matky zasahuje do chovu mého dlouholetého přítele 
pana Alojze Barbiríka z Čuňova – OZ Bratislava. Díky panu Barbiríkovi jsme s otcem v průběhu let 
získali mnoho cenných rad k chovu a také vynikajících závodníků. Můj současný závodní tým je 
postaven z velké části právě na odchovech z jeho holubů. Rád bych mu touto cestou ještě jednou 
velmi poděkoval. Otec holoubka pochází z linie holubů špičkového holandského chovatele Kees 
Bosua - Mrs. Chateauroux – 1. NPO Chaterauroux 9337 nas, 1. Minderhaut, 1490nas, 1. Duffen 
1473 nas. a z holubů A&H Reynaerts – FIAGRA sestry FIGA a KEIZERa vítězů národních závodů. 
Matka je z linie Klinkhammer velmi úspěšných závodníků pana Barbiríka 

Co se týká výcviku a denního režimu holubů, vzhledem k tomu, že v Drahlově nechovám 
žádné chovné holuby, ale soustředím se pouze na závodníky, musí každý člen týmu absolvovat 
maximum závodů které mu umožní jeho zdravotní stav. U závodního týmu využívám princip 
totálního vdovství a je tedy běžné, že na každý závod je nasazen každý holub na holubníku. 

„Vrátný“ ještě jako holoubě umístil dvě ceny ze 4 nasazení, později, už jako roční, se umístil 
2/8. Ve dvou letech navýšil své úspěchy 8/11 a ve třech letech (r. 2020) pak 13/13. Bohužel, 
možná bohudík, se mu v poslední sezoně koncem května ztratila partnerka a měsíc létal bez své 
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partnerky, jen s motivací cizích holubic. Od června si vybral stálou další partnerku, vdovu po 
ztraceném závodníkovi, a snad i díky ní získal svá nejlepší umístění. 

Ve svém vdovském holubníku je „Vrátný“ v budníku hned vedle dveří. Jakmile se otevřou 
dveře, dere se do chodbičky a jako nejvyšší boss si pečlivě hlídá, komu dalšímu umožní zobat 
spadaná zrníčka, která zůstanou na zemi z míchání krmení. A tady vzniklo jeho jméno „Vrátný“.  

Přeji všem svým soupeřům co nejúspěšnější závodní sezónu ať vám přeje štěstí a přežijete 
ji ve zdraví. 

 

5. holub kategorie Middle distance– střední tratě 300 – 600 k 

Holub CZ 15-0266-1060, MVDr. Polášek Mich. + Mart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto CZ 15-0266-1060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holub 15-0266-1060 je pravděpodobně vrcholem našeho holubářského snažení. Lepšího 
závodníka se nám nikdy před tím a zatím ani po něm nepodařilo vychovat. 

Závodní kariéru přitom začal jako holoubě velmi pozvolna, když ze 4 nasazení získal 2 
ceny. Ale jako roční již začal ukazovat záblesky své budoucí výjimečné kariéry, když z 8 nasazení 
získal 7 cen a také své první vítězství ze závodu. V letech 2017 a 2018 jako dvouletý a tříletý sice 
žádnou první cenu nepřidal, ale 11 umístěných závodů do 10.místa v OS ho zařadilo mezi 
nejúspěšnější holuby v ČR a zajistilo mu vstupenku na Olympiádu v Poznani, kde obsadil ve své 
kategorii 9.místo. 

Nejlepší a pro nás nejúžasnější sezonu zaletěl v roce 2019 jako čtyřletý, kde dokázal ze 
12ti nasazení získal všech 12 cen. To by samo o sobě nebylo nic výjimečného, kdyby z těchto 12 
závodů 6x nezvítězil a 5x se neumístil do 10. místa. Tento výkon mu vynesl titul nejlepšího holuba 
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světa ve dvou kategoriích, vítězství v ČR v kategoriích A, B, D, H, Super ESO a možnost 
reprezentovat na SEV v Brně, kde vše korunoval zlatou medailí ve své kategorii. 

V loňském roce byl již nasazován pouze na vybrané závody. Přesto přidal ještě 2x 1. cenu, 
zvítězil v ČR v kategoriích A, B a D, je kandidátem na Olympiádu v Rumunsku a vylétal si 5. místo 
v soutěži World Best Pigeon ve středních tratích díky kterému o něm dnes píšeme. 

„1060“ se vylíhl na vdovském holubníku a je potomkem velmi úspěšného závodníka „615“ – 
9. Super ESA ČR a 10. ESA Moravy KST. „615“ je synem holuba „Limoges“ od Cyriela Verbeecka 
a dvojnásobné vnučky „Olympiade 003“, tedy rychlé krve Leo Heremanse. Matka „1060“ je 
výborná chovná holubice „5420“, pocházející z naší osvědčené krve „Vandenabeele-Van Loon“. 

Bohužel, „1060“ je jediným potomkem těchto dvou holubů, protože jeho otec „615“ se ve 
stejný rok, kdy se „1060“ vylíhl, nevrátil z velmi těžké pětistovky. Musím se přiznat, že ze začátku 
nepatřil k mým nejoblíbenějším holubům, protože svůj temperament velmi umně skrývá. Ihned jako 
roční si vybral budník ve spodní řadě a nikdy nepatřil mezi vůdce svého oddělení. Naopak byl na 
holubníku velmi nenápadný a na poštovního holuba až nezvykle klidný, čímž se lišil prakticky od 
všech našich nejúspěšnějších závodníků. Svou výjimečnost tak ukazoval jiným, a pro nás 
neocenitelným způsobem přímo na závodech. Že je tak trochu jiný, než zbytek našeho týmu nám 
ukazoval i v tréninku. Vždy se s tátou přeme o to, co je vlastně důkazem formy holuba-vdovce. Je 
to radost z proletu, samostatný trénink mimo skupinu, nebo je to zcela něco jiného? „1060“ pokud 
měl formu, tak při proletech v týdnu prakticky netrénoval a byl v holubníku mezi prvními. Ale o 
víkendu ze závodu dokázal přiletět mezi prvními. 

Dnes je již ozdobou našeho chovného oddělení a my teprve uvidíme, jestli alespoň zlomek 
ze svých kvalit dokáže předat svým potomkům. Ale i kdyby ne, tak už teď nám splnil více, než jsme 
kdy čekali. Závěrem dovolte, abychom na tomto místě pogratulovali všem úspěšným chovatelům a 
jejich holubům v této nové soutěži a čtenářům popřáli úspěšnou a pohodovou sezonu v této 
nelehké době. 

 

7. holub kategorie Long distance– dlouhé tratě nad 500 km 

Holub CZ 16-0178-6276, Jochman Zdeněk 

Holub "6276" se stal 7. nejlepším holubem světa v kategorii dlouhých tratí s koeficientem 
4,99. Toho v roce 2020 docílil na následujících závodech:  

• 2. cenu získal v konkurenci 3796 holubů v pásmu MSS Jih ze závodu Schweinfurt 7. června, 
kdy vzdálenost 492 km zvládl rychlostí 1023,02 m/min.,  

• 6. cenu získal v konkurenci 3203 holubů v celomoravském závodě z Cloppenburgu 4. 
července, kdy vzdálenost 751 km zvládl rychlostí 1226,74 m/min.,  

• 8. cenu získal v konkurenci 3085 holubů v pásmu MSS Jih ze závodu Eisenach 1. srpna, kdy 
vzdálenost 537 km zvládl rychlostí 1144,77 m/min. 

Díky tomuto poslednímu závodu také ovládl celorepublikové pořadí dvouleté olympijské 
kategorie SPORT C! Tuto kategorii vyhrál v celostátním měřítku dva roky po sobě! Byl tedy 
nejlepším holubem na dlouhých tratích v roce 2019 i 2020!!!  

V roce 2020 umístil 8 tratí, v roce 2019 se umístil 10x a se součtem 18 umístěných závodů 
a 7822 km byl loni druhým nejvýkonnějším holubem OS Hodonín za 2 roky. Pro doplnění, jako 
dvouletý se umístil 10x, jako roční 5x a jako holoubě 1x.  

Otcem tohoto TOP závodníka "6276" je výborný chovný holub NL 06-664 "Jonge Gaby" od 
Antona Ruitenberga, filiálky holubů Gaby Vandenabeele, jenž vychoval mnoho TOP závodníků a 
vítězů závodů. Je vychován ze dvou org. Gaby Vandenabeele. Jeho otec je bratrem "Rudyho", 
syna světoznámých holubů "Bliksema" a "Kaatje", matka je dcerou snad ještě známějšího 
"Wittenbuika". Jde tedy o to nejlepší, co můžou holubi Gaby Vandenabeeleho nabídnout!  
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Foto CZ 16-0178-6276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkou TOP závodníka "6276" je plavá holubice CZ 11-367 od Marka Skrbka, která se v chovu již 
také osvědčila. Je sestrou Markova TOP závodníka zvaného "Sedmička", tento tmavokapratý 
holub do svých tří let získal 6x 1., 3x 2. a 3x 3.cenu v konkurenci až 12.000 holubů. Byl 1. v kat. 
SPORT D ČR, 2. SPORT A ČR, 2. SPORT B ČR, 4. Eso ČR, 10. Eso ročních ČR. Vrcholem byla 
Olympiáda Dortmund, kde získal stříbrnou medaili v kat. SPORT D. Jejich otcem je výborný 
chovný "Meulemans" od A. Mika CZ 04-522, jenž byl pářen na chovnou hvězdu "Hermesku" DV 
03-748. Superchovná "Hermeska" je matkou dvou vítězů Olympiády, osmi účastníků Olympiád a 
její potomci získali více než 60x 1.cenu v OS!  

Nejlepší na nejlepší! 
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Jiný vítr, jiní holubi 
 

Znovu a znovu se diskutuje o poloze doletu, větru a konkurenci. Abych byl upřímný, 
na těchto věcech mi opravdu nezáleží! Rád závodím s holuby a vnímám ostatní, jako je 
vítr, počasí, poloha, místní nebo národní konkurence a problémy kolem, aniž bych kvůli 
tomu měl bezesné noci. 

 
Andre Roodhooft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poloha 

Situace se liší od letu k letu. Je to vítr a v menší míře i konkurence, kdo určuje, kdo 
je ve středu a kde je takřka nemožné získat cenu mezi nejlepšími 100 nebo 200 na 
národní úrovni. Mám na mysli belgické vnitrostátní závody na středních a dlouhých tratích. 
Na dlouhé vzdálenosti se situace může trochu lišit, ale ceny ve špici určují také 
povětrnostní podmínky a vítr. 

Chovatel holubů 

Chovatelé holubů jsou zvláštní tvorové. Pokud je posloucháte někde u stolu, jsou 
na tom všichni stejně špatně. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo říkal, že leží uprostřed 
„ideální doletové polohy. Konkurence to má naopak ideální, i když bydlí jen o pár ulic dál. 
Na nejkratší vzdálenost si stěžuje, ale ani chovatelé s nejdelšími vzdálenostmi nejsou 
spokojení. Nemluvě o východní a západní poloze. A stěžovatelé mají do značné míry 
pravdu. V určité dny se v závislosti na počasí některé oblasti při vnitrostátních závodech 
ani neobjeví ve výsledcích. I ve velkých konkurencích chovatelských celků vítr tolik 
ovlivňuje ceny, že všichni holubi v cenách jsou jen na východě, nebo na západě. Naštěstí 
máme v Belgii velmi proměnlivé počasí, takže jsme v podstatě všichni uprostřed doletu. 

Střídavé počasí je pro závody holubů požehnáním 

Báječné léto se stejným stavem krásného počasí po mnoho týdnů po sobě, je to 
nejhorší, co se může v našem sportu stát. Nejsou to jen stejné oblasti, které každý týden 
slíznou smetanu, ale také stejní holubi. 

Můžete být přímo ve středu doletu, být ve výhodě díky větru a konkurenci, pokud 
nemáte dobré holuby, dosáhnete jen na průměrnou cenu nebo cenu na ocasu. Dobří, 
motivovaní holubi závodí ve skvělé kondici, za jakéhokoli počasí, na krátkých i na 
středních tratích, týden co týden. Můžete vidět, jak se počet zúčastněných holubů 
zmenšuje po každém závodě. Pokud se počasí změní, objeví se na scéně zcela jiní 
holubi. "Jiný vítr, jiní holubi." Nevěřím na holuby, kteří jsou trvale v základním týmu a kteří 
nevybočují z cesty ani za nepříznivého větru. Výjimky potvrzují pravidlo, ale holubi 
zůstávají stádovými zvířaty, která se v hejnu cítí bezpečněji. 

Neobvyklý průběh závodu 
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Rád vidím, že slunce svítí, když jsou holubi vypuštěni, ale když tu a tam závod 
nejde dobře, je to pro holubí sport přínosem. Nechápejte mě prosím špatně. Nepřeji si 
krachové závody a ztrátu holubů. To je to nejhorší, co se chovateli může stát. Pokud se mi 
dobrý holub nevrátí domů, jdu večer spát s ztuhlým krkem, protože jsem neustále hleděl 
do vzduchu. Méně dobrý průběh závodu, samozřejmě bez větších ztrát: Závod, který je 
obvykle dokončen po 15 minutách, ale nyní trvá po dobu 2 hodin, se podle mého názoru 
může pravidelně odehrávat v zájmu závodění holubů. Dobří holubi ve špičkové formě 
snadno selžou při neobvyklém průběhu závodu a často přijdou domů až o několik hodin 
později nebo následující den. Chovatelé a holubi, kteří mohou v běžném závodu s 
obtížemi vyhrát jen několik cen, jsou v případě neobvyklého závodu často na špici 
výsledkových listin. To je podněcuje a zajišťuje, aby neztratili odvahu. 

Není to nic neobvyklého. Znám několik chovatelů, kterým za pěkného počasí „letí i 
tašky na střeše“, ale i při malých mráčcích na nebi dostanou takový výprask, po kterém 
nemohou týdny spát. 

Závody s holuby 

Před několika lety mi přítel z Limburgu řekl, že už nebude nasazovat žádné holuby 
na národní závody velkých středních tratí, pokud nebude předpověď západního větru. Je 
to velmi dobrý a ambiciózní chovatel. Mezitím již změnil názor, ale jeho úhlu pohledu jsem 
velmi dobře rozuměl. Když tam fouká silný východní vítr, na národní úrovni nemá šanci, 
ale řekl jsem mu laskavě a pěkně, že musí závodit s holuby, a ne s větrem. 

Vždy si říkám toto: Pokud nemám šanci na národní úrovni, mohu závodit dobře 
provinciálně. Pokud bude vítr naprosto nepříznivý i v provincii, mohu stále něco vyhrát 
lokálně. Pokud to nefunguje ani tam, nemá to nic společného s větrem, polohou nebo 
konkurencí. Pak jsem jen závodil špatně a musím se ptát, co je špatně u mě. 

 

 

 

 

 

 

Foto start 
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Transport a vypuštění 

Průběh letu ovlivňuje několik příčin, na které nemáme žádný vliv a nedokážeme je 
vysvětlit. Vzpomínám si na dobu, kdy v Belgii bylo ještě hodně chovatelů a já jsem závodil 
jen na krátkých tratích. V té době měla každá vesnice jedno nebo více nasazovacích míst, 
které často soupeřily navzájem. Ve stejný den byste se mohli nasazovat na dvou nebo 
třech různých místech pro Quievrain (120 km). V té době neexistovali žádní chovatelé, 
kteří košovali hodně holubů, ale mnoho chovatelů, včetně mě, kteří přišli ve stejný den se 
dvěma nebo třemi holuby, do dvou různých nasazovacích míst. Vzdálenost byla v obou 
případech stejná. Byly to dva různé závody, ale holubi byli přepravováni stejným 
dopravcem, startovali ve stejnou dobu ale přesto ... Byla to krátká vzdálenost a lety často 
trvaly méně než 5 minut. Často se však stávalo, že holubi z letu A byli všichni doma, když 
první holub z letu B dorazil o 3 až 4 minuty později. S hodinami napřed do nasazovacího 
místa A a docela dobrý výsledek. Pak s vyplazeným jazykem na místo B, kde jsem 
konstatoval holuby o 4 až 5 minut později, ale měl mnohem lepší výsledek než na místě A, 
kde jsem konstatoval mnohem dříve. V té době jsem se naučil, že když závodíte na krátké 
vzdálenosti, musíte se srovnávat s chovateli v tom místě, kde jste košovali. Jeden start 
není jako druhý. 

Fond 2001 Sint-Job 

Toto je velmi dobrý nasazovací lokál. Jsou tam dobře organizovaní, nasazování 
probíhá dobře a hladce a když jsou hotové poslední hodiny, výsledková listina visí na zdi. 
Nasazují zde opravdu dobří borci. Pokud můžete konstatovat holuby před Geerinckxem, 
Hok Vercammenem, Dirkem Van Dyckem, Van Der Auwerou, Woutersem atd., jste 
obvykle v horní části provinční listiny. Čas od času to však vypadá úplně jinak a Sint-Job 
nezíská svoje provinčně ani na národní úrovni. Slyšel jsem stejné prohlášení z jiných míst. 
Jednou v srpnu na Fond 2001 jsem vyhrál 1., 2., 3., 5., 6. atd. proti dobrým 400 mladým 
holubům, ale v provinční a národní konkurenci jsem si ani nehrábnul. Na vyšší úrovni 
nebyl z našeho místa nasazení ani jediný umístěný holub. 

Přeprava, prostor v kamionu a při startu 

Nevím „kvůli čemu a proč“, ale jsem přesvědčen, že prostor v přepravním vozidle 
(rozhodně v horkém počasí) a na místě startu má hodně co do činění s tím, že nasazovací 
středisko nebo oblast se téměř neobjevují ve výsledcích. Pokud se během nakládky nebo 
z jakéhokoli důvodu zamíchají v koši mezi holuby z jiných oblastí, jsem přesvědčen, že tito 
holubi nemají šanci vyhrát špičkovou cenu. Holubi jsou stádová zvířata. Pokud se po 
vypuštění dostanou do hejna z jiného regionu, poletí s tímto hejnem dlouho a ztratí několik 
minut, než se odtrhnou poblíž svého holubníku. 

Bevel 

Bevel je nejsilnější nasazovací lokál pro velkou střední tratě v provincii Antverpy. To 
není překvapující, protože v Bevelu a jeho okolí jsou velmi dobří holubi a několik 
chovatelů, kteří dělají vše pro to, aby špičkově závodili. Košují tam spoustu holubů, a 
pokud je jen trochu příznivý vítr, holubi doslova padají a dominují provinciálním, a dokonce 
i celostátním výsledkům. Podle mého názoru je to naprosto normální a pochopitelné. Jsem 
přesvědčen, že to vysvětluje hromadný přílet do tohoto regionu, když se ujme vedení velká 
skupina dobrých a motivovaných holubů a táhne s sebou další holuby. 
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Překlad: Ing. Jaroslav Novotný 

 

Aktuální otázky k vakcinaci proti salmonele a rotaviru 
 

 

Po přepeření a alespoň 6 týdnů po chovu je ideální 
datum pro očkování holubů salmonelou. To tedy 
znamená, že hlavní doba očkování pro závodní holuby 
proti Salmonele je nyní. * pozn. překladatele: článek je z prosince 

 
Dr. Elisabeth Peus 
 

Poslední vakcínu proti salmonele, která je stále v oběhu 
od předchozí společnosti, lze uchovat až do ledna, proto by 
nyní mělo být očkování rychle naplánováno! Poté, co platnost 
této šarže vypršela, předchozí společnost (byla prodána) již 

nevyrábí novou vakcínu. Každý, komu toto očkovací období chybí, se nyní musí spokojit s 
provizorními řešeními. To znamená více práce a zákonných úskalí pro veterináře a 
chovatele a pravděpodobně ne každý veterinář bude na to připraven. Probíhají diskuse o 
budoucnosti, protože koneckonců by bylo špatné, kdyby byla opuštěna tato existující 
možnost účinné ochrany holubů proti salmonelám. Nenechte si ujít očkování proti paratyfu 
v prosinci a lednu 2021! 

Pokud jsou holubi celkově zdraví a v ideálním případě měli před očkováním 
vyšetřen také vzorek trusu, není předem nutná žádná léčba. I u holubů každoročně 
očkovaných není nutná příprava léky na očkování. Léky ovlivňují střevními bakterie a 
zbytečná léčba může způsobit velké škody. Jeden trik, jak se připravit na očkování se 
zlepšením imunitní odpovědi, je: asi týden před očkováním podání přípravku Preventil (1 
ml / litr po dobu 5-7 dnů). Po očkování dejte holubům multivitaminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salmonela je zjistitelná především z trusu,           Výrazná bublina tekutiny přímo na kloubu 
především v chladném období pamatujte      je velmi jasnou známkou salmonely. 
na to, že trus nesmí pro kultivaci zamrznout.   
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Zkušební poplach pro tělo 

Mezi očkováním proti salmonele a očkováním proti paramyxoviru by měly uplynout 
asi 3 týdny. Poté použijte obecný posilovací prostředek každého očkování ke zvýšení 
účinku očkování proti paratyfům při nízkých nákladech. Nejlepší je pamatovat si: tělo neví, 
CO je očkováno, takže reaguje aktivací celého imunitního systému. Vyhlásí takříkajíc 
testovací poplach, vše najednou zaktivuje a zkontroluje funkčnost systému. 

Mimochodem, právě tento testovací poplach lidé rádi využívají například ke 
zlepšení své kondice na jaře. Očkování proto chrání přímo, konkrétně proti očkování, a 
nepřímo jako podpora (= testovací alarm / imunitní trénink). „Cvičení je perfektní“ platí také 
pro očkování. Z mechanismu očkování také vyplývá, že je nejlepší vše očkovat zvlášť. 
Pokud to není možné, například proto, že by to bylo pro holuby a chovatele příliš stresující, 
lze některá očkování kombinovat. Je však třeba vzít v úvahu: žádné kombinované vakcíny 
by se neměly dále kombinovat. Vakcíny, které nejsou pro tento účel výslovně schváleny, 
se nesmí navzájem míchat, ani v lahvičce, stříkačce, ani v holubech! Z praktického 
hlediska to znamená, že neaplikujete různé vakcinační dávky vpravo a vlevo na krku 
holuba. Například pokud očkujete paramyxovirus + neštovice, nebo salmonelu + 
neštovice, aplikujete jednu vakcínu injekcí a druhou lze vetřít dvěma až třemi péřovými 
folikuly. Vetření vakcíny proti neštovicím do folikul má také tu výhodu, že sleduje 
přirozenou cestu infekce a účinek je proto ještě lepší. 

Týden před a po očkování proti salmonelám nelze podávat žádné léky! Léky působí 
nejen proti nějaké nemoci, ale vždy mají také vedlejší účinky. Vedlejším účinkem je, že 
snižují úspěšnost očkování proti Salmonele, nebo dokonce činí celé očkování neúčinným. 
To je zejména případ tohoto očkování, protože se jedná o živé očkování proti bakteriím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salmonela může také vést k náhlé slepotě. 

 
Vakcinace proti „holouběcí nemoci“ 

Všichni se těšíme na výsledky očkování proti rotavirovým chorobám holoubat. 
Doufejme, že vakcína bude také co nejdříve oficiálně schválena pro Německo. Rok 2020 
byl těžký, ale všechna speciální povolení a práce navíc stály za to. Mnoho chovatelů již o 
úspěších referovalo velmi nadšeně. Už je zřejmé několik dalších věcí: Bylo jasné, že mladí 
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holubi by měli být očkováni co nejdříve, ještě předtím, než přijdou do styku s jinými holuby. 
Očkování je u zdravých holoubat obecně dobře snášeno, mírné příznaky jsou vidět jen 
zřídka. Interval 3 týdnů mezi dvěma očkováním proti rotaviru je vhodný. V jednotlivých 
případech pomohlo očkovat nemocné mladé holuby, aby se zastavila nemoc holoubat, ale 
to je ještě příliš brzy na to, aby se tento poznatek zevšeobecnil a mohlo by to být 
nebezpečné. Koneckonců by to mohla být i další nemoc bez detekce viru. Také jako 
zákazník očkování proti rotavirům máte stále čím přispět, pošlete nám prosím zpětnou 
vazbu také na holubářskou kliniku. Jelikož však plánujeme, aby byla veškerá zpětná vazba 
na mladé holuby vyhodnocena počátkem ledna, je to naléhavé. 

Aktuální otázka nyní zní: Mají se také staří holubi vakcinovat proti rotaviru? 

Na to zatím nemůže být závazná odpověď. Zatím byli očkováni pouze mladí holubi 
a výsledky se stále vyhodnocují. Obzvláště ročáci se zdají být během závodů citliví na 
gastrointestinální problémy. V případě starších závodníků existuje dosud mnoho 
předpokladů, ale neexistují žádné komplexní důkazy o nemoci mladých holubů. Jsou to 
rotaviry a staří holubi ještě nebyli dostatečně prozkoumáni? Je to něco jiného? Je to malé 
množství rotaviru spolu s bakteriemi jako E. coli? To dosud nebylo definitivně objasněno. 

Některé základní úvahy mohou pomoci při rozhodování, zda použít vakcinaci proti 
rotavirům na staré holuby: 

• Zdá se, že to pro holoubata fungovalo ještě lépe, než jsme doufali. 

• Očkovaní chovní holubi poskytují holoubatům počáteční ochranu prostřednictvím kaše. 

• Každé očkování chrání ještě lépe, pokud se opakuje. 

• Pokud nebyli starší holubi nikdy v kontaktu s rotaviry, když byli holoubaty, onemocní stejně 

jako mladí holubi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutí musí nakonec učinit každý sám, ale v případě pochybností 

doporučujeme zásadu: očkování chrání! 
 

 

 

Die Bríeftaube 49/2020 

Překlad: Ing. Jaroslav Novotný 
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PRÉDA Team - Mistři OS České Budějovice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉDA Team – Predigerová Hana, Prediger Milan a Patrik 

Za reportáží tohoto čísla našeho časopisu jsem společně s tátou, naštěstí ještě před 
vyhlášením lock-downu, vyrazil na jih Čech. Cesta příjemně ubíhala, v autě se holubařilo a 
s přibývajícími kilometry na tachometru se začala měnit i krajina. Za každým kopečkem na nás 
číhal nějaký kopec vyšší, než ten před ním. Pravda je, že překonat nadmořskou výšku vesnice, 
kde bydlím není asi takový problém, ale rozdíl v nadmořské výšce mezi startem naší společné 
cesty a cílem, vesničkou Ločenice, byl 370 metrů a ve mně to probudilo vzpomínky na mé 
holubářské začátky v Jeseníkách, kde nebylo o dravce nouze a rady chovatelů o prvních trénincích 
holoubat někde z roviny byli v těchto podmínkách trošku zcestné. Vesnička Ločenice se nachází 
cca 20 km vzdušnou čarou od hranic s Rakouskem. Zde jsme byli domluveni na návštěvě 
úspěšných chovatelů z rodiny Predigerů. Bydlí zde a holubaří pan Miloslav Prediger, táta Milana, o 
kterém bude dnešní reportáž. Nutno dodat, že ačkoliv reportáž bude o Milanovi, ani jeho táta není 
žádný amatér. Jeho výsledky a holoubci závodící z krásného holubníku to dokazují již mnoho let. 
V roce 2020 zakončil sezónu hned za svým synem a obsadil tak 2. místo v mistrovství OS České 
Budějovice.  

Mistrovství OS, posledních 5 let: 
2016: 3. místo v OS (112 chovatelů), úspěšnost 47,8 % 
2017: 8. místo v OS (108 chovatelů), úspěšnost 40 % 
2018: 5. místo v OS (108 chovatelů), úspěšnost 55,7 % 
2019: 1. místo v OS (104 chovatelů), úspěšnost 48,7 % 
2020-otočení závodů na „Východ“: 1. místo v OS ( 87 chovatelů), úspěšnost 52,7 % 
 
 

Pojďme tedy k samotnému rozhovoru, kde se spolu ve velmi přátelské atmosféře setkali 
holubářské rodiny a čas tak plynul velmi rychle. Před reportáží vám ještě nabízím přehled úspěchů 
tohoto teamu. 
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Největší úspěchy: 

- mistři OS České Budějovice 2019, 2020 
- pravidelní účastníci CV 
- v roce 2017 účast na olympiádě v Bruselu, H CZ 12-0311-600, 2. místo ČR ol. kat. „D“, 

1.,1.,1.,1.,2.,2.,5.,7.,8.,9. a 10.cena, 15. místo na olympiádě 
- holub CZ 10-011-1212, 5. Super Eso ČR 2015, účastník SEV Bukurešť 
- holub CZ 20-08-9, 5. ESO ČR holoubat 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milane, můžeš čtenářům povědět něco o historii tvého chovu a přiblížit jim tvé 
začátky? 

Holubařím už od dětství, protože holuby chová i můj otec, se kterým do dneška soupeříme. 
Minulou sezónu zakončil hned za mnou, na 2. místě v mistrovství OS. V roce 1996 jsem se 
seznámil a následně oženil se svou manželkou Hankou a přestěhoval se k ní do Žabovřesk, kde 
jsem si u nich na zahradě postavil holubník. Výsledky v té době byly všelijaké, protože jsem jezdil 
z práce domů jenom na víkend. Zlom nastal při stavbě rodinného domu, také v Žabovřeskách, kde 
jsem zároveň postavil i nový holubník. Změnil jsem práci, nastoupil do místního zemědělského 
družstva a to se ukázalo pro mě i pro holuby jako to nejlepší řešení. Získal jsem tak více času na 
holuby, kteří ten čas a tu péči potřebují. Narodili se nám dva synové, Patrik a Matěj, kteří pomáhají 
jak je to jen možné a i z toho důvodu závodíme jako PRÉDA Team. 

Stavba nového bydlení a holubníku, plus všechny související změny byly tedy tím 
správným impulsem. V jakém holubníku a jací holubi se tedy nyní podílejí na úspěších 
vašeho týmu? 

Hlavní holubník je rozdělen na dvě oddělení. Jedno je pro vdovce, kde je 24 budníků a 
druhé je pro vdovy. Vedle stojí holubník pro holoubata, kterých si nechávám asi 50 ks. Na závody 
nasazuji pokud možno úplně všechny holuby, takže holubník bývá úplně prázdný. Na holubníku 
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mám hlavně linie holubů Vandenabeele, Dirk van den Bulck a Heremans. Tyto holuby pak mezi 
sebou všelijak kombinuji. Občas koupím holuba na přitvrzení. Naposledy to byl holub od pana 
Grubera. Tento holub má původ holubů pana Jandy a ihned zapadl do našich holubů. Také 
nesmím zapomenout na důležitý milník a následující obrovský výkonnostní posun v chovu po 
nákupu mnoha holubů od německého chovatele Dietera Wöhra. Ten míval aukce nedaleko na 
loveckém zámečku Hluboká, kdy vše okolo zajišťoval ing. Václav Kasal. Další větší a pravidelnější 
nákup je od dalšího německého chovatele Josefa Kussera. Tam mě pomáhá kamarád Míra 
Bartoš, se kterým jsem i pana Kussera navštívil. Ale hlavní poděkování patří mému kamarádovi 
Pavlu Vítovcovi, několikanásobnému mistrovi OS Prácheň! S ním si měníme každý rok holoubata 
a z této spolupráce vzešel i „Olympionik 600“, vychovaný u Pavla, a dalších mnoho výborných 
holubů! 

Nejvýznamnější a nejlepší holub, kterého jsem kdy měl je modrý holub CZ 10-011-1212. 
Původ tohoto holuba je z holubů Dietera Wöhra, linie Vandenabeele x Leysen. Tento holub zaletěl 
za 6 let 70 cen. Z toho 1.,1.,2.,2.,2.,2.,3.,3.,3.,3.,4.,5.,5.,5. a dalších spoustu super cen. Ten se 
poté prosadil i v chovu v kombinaci s různými holubicemi. Jeho modrá pásová dcera CZ 17-08-687 
je momentálně nejlepším závodníkem na holubníku. Má na kontě 33 cen za 3 roky. V roce 2019 
obsadila 1. místo ol. kat. „A“ v OS. V roce 2020 obsadila 2. místo v ol. kat. „A“ v OS a 2. místo ol. 
kat. „B“ v OS. (Poznámka autora: V roce 2019 letěla závody ze západního směru, v roce 2020 po 
otočení směru závodů na východ.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milanův nejlepší holub, CZ 10-011-1212. Bývalý špičkový závodník a nyní výborný chovný holub. 
Otec špičkové holubice CZ 17-08-687, která má zatím za 3 roky 33 cen! 
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Bruselský olympionik, vychovaný u kamaráda Pavla Vítovce. Nyní chová u pana Kussera. 

Tvým konstatováním, že často zůstává holubník prázdný jsem pochopil, že asi létáš 
totálním vdovstvím. Jak pečuješ o své závodníky? 

Ano, závodím na totální vdovství. Před závodem holubům ukazuji holubice. Nedělal jsem 
to, ale od sezóny 2019 vždy před nasazením otevřu budník, otočím misku a pustím k vdovcům 
holubice. Lépe se mi s nimi spolupracuje a připadají mi klidnější. Po závodě je spolu nechám tak 
dlouho, jak je to pro mne možné. Někdy, po těžším závodě, je spolu nechám až do večera. Pokud 
mi to čas dovolí, pouštím holuby k proletu ráno i večer. K proletu je nenutím, oni sami musí vycítit 
jak se jim chce. Jako příklad uvedu „774“. Ten vůbec netrénoval, jen poletoval z okna na okno a 
výsledkem byla 2 x 1. cena za sebou… 

Po sezóně, koncem září, zavírám holuby kvůli dravcům. Rozdělím holoubata do hlavního 
holubníku a začne jim období klidu. I když správný chovatel nemá mít klid ani v zimě. Krmení 
používám od firmy Vanrobaeys, kdy krmím různé směsi. Grit je samozřejmostí a z dostupných 
preparátů používám elektrolit, probiotika a vitamíny od firmy Röhnfried a jsem s tím velice 
spokojen. 

Věříš tedy v zázraky medicíny a podpůrných preparátů, nebo zastáváš názor, že míň 
je víc. 

Všechno jde dopředu, ale já se snažím pokud možno držet přírody. Když preparát, tak na 
přírodní bázi. Jinak si chodíme na bylinky sami. Med si děláme z pampelišek a černého bezu. 
Samozřejmě z jara přeléčím trichomoniázu, salmonelu, odčervím atd. Následně naočkuji 
Pharmavac Columbi, což je v dnešní době nutností. Potom už jenom příroda. Určitě zastávám 
názor, že čím míň léčení (antibiotik), tím lépe. Ale někdy se tomu prostě jak člověk, tak ani holub 
nevyhne. 

Když se vrátím k „totálu“, jak jsi na tom s pářením holubic mezi sebou v průběhu 
sezóny? Nebo to pro tebe není problém? Máš nějakou zbraň, jak proti tomu bojovat, nebo 
toho dokážeš využít? Odchováváš před sezónou? 
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Když už se stane, že se vdovy začnou pářit mezi sebou, tak to neřeším. Dokonce jsem si 
vyzkoušel, že když mi zasedly 3 vdovy v koutě do jedné misky, tak jsem je nechal sedět 14 dní a 
ony letěly perfektně. A nebyl ani problém v jejich lásce k vdovcům. Když jsem je pustil k samcům, 
tak bylo po lesbické lásce. Před sezónou nechávám páry odchovat po jednom holouběti. Většinou 
mám v týmu dost ročních holubů, tak i tímto způsobem se je snažím připoutat k holubníku. Potom, 
co odchovají jedno mladé a znovu nasednou, tak cca po 10 dnech odnesu holubice z oddělení. 
Samci vydrží den dva sedět a potom slezou z hnízda. V tu chvíli vyhodím vejce, vydezinfikuji 
holubník a začíná vdovství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak přistupuješ k výběru holubů a jaký typ holubů preferuješ? 

Hlavní výběr za mne udělá koš. U holuba preferuji aby mi dobře „seděl v ruce“. Nejraději 
závodím na KT a ST, kde jsem i posbíral nejvíce úspěchů. Nasazuji i na DT, ale tam máme ještě 
dost práce k dosažení našich cílů.   

Minulý rok jste zažili celkem zásadní změnu a to otočení směru závodů ze západu na 
východ. Jak to s odstupem času hodnotíš a jak to zvládli vaši holubi? 

V roce 2019 jsme letěli ještě ze západu, včetně holoubat. Tato sezóna pro nás byla 
perfektní ve všech směrech a slavili jsme titul mistra OS. Jako veliké plus, po otočení směru na 
východ v roce 2020, se nám ukázalo podstoupit s holuby velké množství nácviků. Já, syn a 
manželka jsme vozili holuby každý třetí den na trénink. To bylo důležité, možná to byl i ten 
pomyslný jazýček na váhách, protože kdo nerozlétal pořádně holuby, ten měl potom problémy. 
Holubi, i když jim to někdy trvalo déle, to pochopili velice dobře. Někteří holubi se „chytli“ zrovna při 
změně směru, ale většina holubů co létala super ze západu, letí super i z východu. Můžu jenom 
potvrdit, že to chce opravdu trénovat! Čím víc, tím lépe. Holubi se s tím vypořádali velice dobře. Až 
mě to samotného překvapilo. 

Nedá mi to, ale musím se zeptat. Jaký byl hlavní důvod toho, že se vaše oblast 
rozhodla pro otočení směru? Nejsem hluchý ani slepý a vidím, že dost OS už směr otočilo, 
v dalších se to řeší. Jsem i v kontaktu s chovateli, kteří otočili jako vy a často slýchávám, že 
rozhodujícím faktorem je problém pernatých dravců, kteří celkem zásadním způsobem 
přibývají na území Šumavy, Krkonoš,…A ne jen tam, dnes už skoro na každém komíně, 
většinou od společností které si tímto způsobem zlepšují svůj image v očích ekologů a 
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veřejnosti, hnízdí sokoli. Víme, že pokud to jde, tak se holubi těmto místům obloukem 
vyhýbají. Bylo to tak i ve vašem případě? 

Už jsme zažili i směr závodů ze severozápadu, konkrétně směr na Chomutov a nebylo to 
špatné. Jenže z důvodu potřeby srovnat směr s DT jsme to posunuli na západ. Nebyly to špatné 
závody, některé byly hodně rychlé. Hlavním důvodem pro otočení směru byla ale skutečnost, že 
otočilo množství spolků a tím pádem by nastal problém s kooperacemi. Dalším důvodem byli ztráty 
holubů, kteří se v případě problému nevrátili do druhého dne. V cestě jim stála Šumava plná 
dravců. Ale ti už jsou všude, holubi se vrací potrhaní i z východu. Zatím mám ale z východu ztráty 
menší než ze západu. Ale to všechno se ukáže až po nějaké době, kdy se „zalétáme“ a 
dostaneme se i na delší vzdálenosti s protivětrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je něco, kdybys měl tu možnost, co bys chtěl změnit? Jaké jsou cíle do budoucna? Myslíš, 
že máme nějakou naději přilákat k tomuto sportu nějaké mladé chovatele? 

V současné době, kdy díky Covidu ani nevíme co bude, to je těžké. Snad to brzy pomine. 
V chovatelství je pořád kam se posouvat, ale chovatelů pořád ubývá, členská základna slábne a 
pro naši budoucnost to je problém. Ohledně mladých chovatelů opravdu nevím. Bylo by to krásné, 
vidět mladé chovatele v našich řadách, ale při dnešních cenách to mají těžké. Navíc dnes mladí 
mají zájem hlavně o mobily a internet a o holuby zájem nemají. Hlavně všem holubářům přeji 
pevné zdraví a úspěchy jak rodinné, tak chovatelské! 

Čas strávený v přítomnosti členů rodiny Predigerů utekl jako voda. Pro mne osobně to byla 
návštěva, kterou jsem potřeboval jako sůl. Příjemná atmosféra, milí lidé, holubáři tělem i duší. 
Hezky jsme si poholubařili, neřešili jsme žádnou politiku. Vše je o holubech a lidech. Když se to 
všechno sejde, přináší tento krásný sport chovateli spoustu radosti a potěšení. A jistě mi dáte za 
pravdu, že spokojený chovatel udělá našemu koníčku větší reklamu, než nespokojený mrzout, 
který ve všem vidí nějaký zádrhel. Vážení čtenáři, děkuji vám za váš zájem o tento časopis a přeji 
vám pevné zdraví a mnoho nezapomenutelných zážitků s vašimi opeřenými miláčky. 
 
Milan Heglas  
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Také důležité 
 
 
 
 
 
 
 
 

V holubářském sportu je nejdůležitější výkon. Pro mne také. Ani nechtějte 
vědět, kolik triků bylo použito pro jediný cíl: dostat z holubů to nejlepší. Co všechno 
to bylo? 

• Vkládání jiného samce do budníku. 

• Hnízdní misky s hnízdícími holuby dávány co nejblíže k sobě. 

• Vkládání oblázků nebo hmyzu do umělých vajec, tak aby imitovali život ve vejci. 

• Dokonce jsem umisťoval i zrcadla do budníků, aby se obyvatel budníku cítil ohrožen 
vetřelcem. 

A mnoho dalších. Ještě jako spratek jsem se naučil mnoho z těchto „triků“ od přiopilých 
chovatelů v zakouřených hospodách. Někteří z nich o tom byli skálopevně přesvědčeni, druzí chtěli 
být alespoň důležití. 

 
Ad Schaerlaeckens 
 

ZKLAMÁNÍ 

Bohužel to málokdy slavilo úspěch. Když jsem do budníku vložil zrcadlo, tak místo aby to 
holuba vydráždilo, spíš ho to zděsilo a já měl z jeho výrazu pocit, že mi říká: „Nepotřebuješ si 
kámo odpočinout?“ S těmito takzvanými „triky“ se mi dařilo i s výbornými holuby nezískat žádnou 
cenu, a tak jsem začal věřit tomu mistrovi, který vždy tvrdil, že nevěří v motivaci. „Jsou jen dvě 
věci, které hrají velkou roli. Holubi buď mají nebo nemají formu a mohou nebo nemohou, zvítězit. 
Zbytek jsou kecy.“ 

Tento muž závodil opravdu dobře, nikdy jsem ho neslyšel lhát. A to je ten typ, od kterého se 
můžete naučit daleko více, než od přiopilých, nebo důležitých holubářů v zakouřené hospodě. 

DŮLEŽITÉ 

Píšu o tom čím dál tím častěji. Teritorium má obrovský vliv na spokojenost, formu a výkon 
holuba. V dokumentárních snímcích o přírodě vidíte, jak se zvířata dokáží pobít k smrti pro obranu 
jejich území. V tomto ohledu jsou podobní lidem, kteří také zabíjejí pro kousek území. Bývalo to tak 
(Caesar, Napoleon, Hitler, Saddám Hussein) a stále tomu tak je. Pokud je tedy vlastní území tak 
důležité, tak je samozřejmostí, že by mělo být co nejpříjemnější a obyvatelné. Lidé to tak dělají se 
svými domy, banky s bankovními domy, učitelé se svými třídami.  

A s holubníkem je to stejné. Příjemné prostředí kde se holubi cítí přirozeně je daleko 
účinnější zbraní, než pochybné triky. Vytvořit formu ze dne na den je iluze. A dělání šíleností v den 
košování může jen stěží fungovat.  

NEZAPOMENUTELNÝ 

Ale přesto můžete něco vyzkoušet a udělat. Stále mám v paměti návštěvu chovatele, který 
mne pozval k sobě na holubník. Jeho výsledky byly ohromující a od takových se můžete učit. 
V oddělení vdovců se mne zeptal: “Všimnul sis něčeho?“ Ale ač jsem se snažil sebevíc, ničeho 
jsem si nevšimnul. „Tak si spočítej holuby“, řekl. Napočítal jsem jich třináct. „A teď budníky“, 
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pobídnul mne. Ani jsem nemusel počítat. „Dvanáct!“ „A to je to moje tajemství“, řekl. „Třináct 
holubů v oddělení s dvanácti budníky dokáže dělat divy“. A já to od té doby beru vážně. 

JEHO NÁPAD 

Krmí své holuby zvlášť v budníku. A ten bez budníku chce také žrát a proto při každém 
krmení nalétává do budníků. Právoplatný obyvatel budníku je z takového vetřelce přirozeně nesvůj 
a pořád musí být ostražitý. To může v holubovi zažehnout takovou formu, že potom ze závodu 
spěchá hnán více nenávistí k tomuto vetřelci, než láskou k holubici. Holuba navíc do oddělení 
můžete přidat i v momentě, kdy jsou závodníci nasazeni na závod. Nechejte ho chvíli opanovat 
některý budník. Dva holubi, kteří věří že tento budník je jen jejich, mohou zažehnout plamen. I 
v celém oddělení. Ale mějte věci pod kontrolou. Protože je známo, že to může skončit pobitým 
holubem. 

PRÁZDNÝ BUDNÍK 

Volné budníky v oddělení jsou také užitečné. Občas volný budník přidělte více samcům a 
nechejte je uvěřit, že je to jejich území. Opět buďte opatrní, buďte v oddělení a včas holuby 
pozavírejte. A znovu: „Začněte včas“. Můžete s tím dosáhnout obrovského úspěchu, ale taky to 
můžete beznadějně pohnojit. Ale,…nerostou ty nejkrásnější orchideje na hraně propasti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní vybavení holubníku Huyskens - van Riel. Ti si byli moc dobře vědomi důležitosti kvalitního 
prostředí. Budníky uspořádány do tvaru L umožní holubům aby na sebe viděli a byli tak stále 
trochu ostražití. 

BUDNÍKY VE TVARU L A SEDAČKY 

Na holubníku je vždycky dobré mít nějakou rivalitu. Proto je fajn mít budníky seřazeny ve 
tvaru písmene L, nebo ještě lépe je mít proti sobě (Verkerk a de Bruijn). Přidání nebo ubrání 
sedaček může také přinést více života do oddělení. Dočasné umístění nějaké police blízko 
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k budníku může přinést dvojnásobný efekt. Některý holub si bude chtít toto místo zabrat pro sebe, 
zatímco majitel nejbližšího budníku se bude cítit ohrožený. Pokud s takovými věcmi, jako třináctý 
holub, extra sedačka, nebo volný budník začnete ve správnou chvíli, může forma holubů trvat déle. 

ROŠTY 

Před pár lety se rošty staly moderní záležitostí. Pochopitelně. To množství hodin, které si 
někteří myslí, že musí strávit denně u holubů, může být pro někoho takovou zátěží, že si to již 
nemůžou dovolit a přestanou holubařit. Rošty dokáží ušetřit spoustu práce a času. Ale nejsou rošty 
jako rošty. Moje první byly ze železa. Nebyl jsem s nimi spokojený. Pro mladé to bylo nepřirozené, 
nemohli se cítit uvolněně, nestavěli na nich hnízda. Měli poškozené letky a ocasy. Můžete mít také 
plastové (lehké a čisté), které se zdají lepší a také dřevěné. Ty jsou také dobré, ale já si myslím, že 
rošty v závodním holubníku už vyšly z módy. 

MEZERA 

V případě dřevěných roštů si dávejte pozor na správnou velikost mezer mezi latěmi. Pokud 
jsou moc blízko u sebe, trus nepropadne. Pokud jsou příliš daleko, špatně se po nich chodí. 
Vzdálenost 22 mm se mi jeví jako ideální. Mnoho let zpátky, když býval Voets tak dominantní na 
závodech, jsem ho pravidelně navštěvoval. Byla to doba, kdy u něj Willy Daniels získal „zlaté“ 
holuby. Nějakou náhodou jsem se tam s ním nikdy nesetkal. Maurice Voets toho času bojoval se 
svým zdravím a tak na holubnících nečistil. Ale byl neskutečně úspěšný s holuby na (dřevěných) 
roštech. 

Závěr? Nedostatek času na čištění nemusí být překážkou k dosažení úspěchů, nebo důvodem ke 
konci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubníky legend, týmu Huyskens - van Riel 

 
přeložil Milan Heglas 
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Vtáčia chrípka  

žeby zažehnaný strašiak pre usporiadateľov pretekov a organizátorov výstav poštových 
holubov? 
 

Možno v súčasnej situácii, kedy svet bojuje s globálnou pandémiou COVID-19, bude tento 
príspevok týkajúci sa vtáčej chrípky svojou závažnosťou na druhej koľaji. Aktuálne vedecky 
podložené zistenia dávajú chovateľom poštových holubov novú nádej v súvislosti s vtáčou 
chrípkou (aviárna influenza).  

Podľa sumárnych informácií (publikovaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 
Slovenskej republiky) je pôvodcom choroby vírus zaradený do čeľade Orthomyxoviridae, rod 
Influenzavirus A. Na základe prítomnosti povrchových antigénov v štruktúre vírusu, ako je 
hemaglutinín (H) a neuraminidáza (N) sa tieto vírusy delia na podtypy, pričom existuje 16 známych 
typov proteínu H a 9 typov proteínu N. Tieto subtypy sa v prírode vyskytujú v rôznych 
kombináciách, pričom vznikajú nové vírusy - mutácie.  

Existuje mnoho kmeňov vírusov vtáčej chrípky, ktoré možno všeobecne podľa 
závažnosti choroby u hydiny a vtákov rozdeliť do dvoch kategórií: 

- nízko patogénne (LPAI) s klinicky nevýrazným priebehom, 
- vysoko patogénne (HPAI) s klinicky zjavnou – manifestnou formou, pri ktorej  

možno pozorovať vysokú chorobnosť (morbidita) a úmrtnosť (mortalita), ktorá dosahuje 
až 80 – 100 %. 

Vírus sa podľa toho istého zdroja z organizmu vylučuje sekrétmi horných dýchacích ciest - 
kvapôčkami, kašľom, kýchaním a z tráviaceho systému - trusom. V chove sa pôvodca choroby šíri 
horizontálne po kontakte s chorými vtákmi, prostredníctvom ošetrovateľov, kontaminovanými 
predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom, vodou na napájanie a vertikálne násadovými 
vajcami, tiež infikovaným semenom pri inseminácii. V populácii voľne žijúcich vtákov sa vírus šíri 
ako oro-fekálna infekcia. Priebeh je akútny a v prípade vysoko virulentných kmeňov perakútny. 
Inkubačná doba sa pohybuje od niekoľkých hodín do 3 dní u individuálnych vtákov a viac ako 14 
dní v kŕdli v závislosti od množstva a virulencie vírusu, ciest infekcie, vnímavosti jednotlivých 
druhov vtákov. 

V posledných rokoch sme boli svedkami viacerých obmedzení v súvislosti s výskytom 
vtáčej chrípky. V jarných mesiacoch sa tieto obmedzenia týkali pretekov, v zimnom období 
mnohých výstav, čo je v podstate vážne narušenie dvoch základných pilierov chovateľstva 
poštových holubov. V minulom období boli ohrozené i národné či medzinárodné výstavy 
stredoeurópskeho resp. svetového významu, takže by sme mohli hovoriť nielen o sklamaní 
samotných chovateľov ale aj o značných ekonomických dopadoch. Je to len nedávna minulosť, 
všetci to máme v živej pamäti. 

Nemožno sa čudovať štátnym veterinárnym autoritám, vykonávacie rozhodnutie Komisie 
EÚ 2018/1136 z 10. augusta 2018 „o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej 
bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne 
žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysokopatogénnych vírusov aviárnej influenzy na hydinu“ v článku 
4 hovorí, že v závislosti od posúdenia epidemiologickej situácie členské štáty zakážu tieto činnosti 
vo vysokorizikových oblastiach, kde sa okrem iných opatrení týkajúcich sa výlučne hydiny sa 
v bode e) spomína aj toto opatrenie: „zákaz zhromažďovania hydiny a iných v zajatí žijúcich vtákov 
na trhoch, prehliadkach, výstavách a kultúrnych podujatiach; s výnimkou prípadov, ak takéto 
podujatia sú organizované a riadené takým spôsobom, ktorým sa riziko šírenia vírusu z 
potenciálne nakazených vtákov na iné vtáky zníži na minimum“.  Nuž, ťažko si predstaviť autoritu, 
ktorá by toto „existujúce riziko“ zobrala na seba a tak bez milosti dostali všetky takéto aktivity 
červenú. Stalo sa aj našim chovateľom, že ich holuby z dôvodu nesúhlasného stanoviska 
podriadeného orgánu ŠVPS SR nemohli reprezentovať svoju federáciu na vyššom podujatí práve 
v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky.  
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V tejto súvislosti by som rád priblížil závery výskumu prof. Celia Abolnik 
z Department of Production Animal Studies, Faculty of Veterinary Science, University of 
Pretoria, South Africa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jej výskumy týkajúce sa týkajú práve oblasti vzťahu poštový holub vs. vtáčia chrípka. Prvý článok 
k tejto téme publikovala v r. 2014. Vo svojom druhom článku s názvom „Experimental infection of 
racing pigeons (Columba livia domestica) with highly pathogenic Clade 2.3.4.4 sub-group B H5N8 
avian influenza virus“ publikovanom v časopise Veterinary Microbiology (Volume 227, december 
2018) hovorí o tom, že kmeň vírusu H5N8 nespôsobil u skúmaných holubov žiadne klinické 
príznaky. Ani umelo nakazené holuby (niekoľko sto násobne vyššími dávkami v porovnaní s tým 
ako sa prirodzene vyskytujú) nepreniesli nákazu na kurčatá (hydinu) a intenzita vylučovanej 
infekcie z takto nakazených holubov bola pod minimálnou úrovňou pre možné nakazenie hydiny. 
Rovnako umelým spôsobom nakazené kurčatá/hydina hynuli v priebehu niekoľkých dní. Záver 
štúdie hovorí o zanedbateľnom riziku možného nakazenia kurčiat/hydiny od poštového holuba.  

Profesorka Abolnik, ktorá je zároveň aj subregionálnym expertom na vtáčiu chrípku OFFLU 
(sieť expertov na zvieraciu chrípku v rámci Svetovej organizácie pre zdravie zvierat), vystúpila 
s prednáškou s názvom „Influenza A virus infection of pigeons“ aj na veterinárnom kongrese 
vo Varšave začiatkom marca 2020. Okrem svojich výskumov vo svojej prednáške 
zosumarizovala vyše 30 ďalších nezávislých štúdií, ktoré sa venovali podobnému problému – 
možnosti nakazenia sa poštového holuba a prenosu vírusu vtáčej chrípky na hydinu a iné vtáctvo, 
resp. na človeka. Jej záver bol jednoznačný a znel takto: „Stále pretrváva, že poštové holuby sú 
neúčinní nositelia a šíritelia vírusov HPAI a LPAI: holub nemá žiadny epidemiologický 
význam pri udržiavaní a šírení vtáčej chrípky.“ 

Pevne verím, že keď opäť budeme čeliť podobným problémom ako v januári tohto roka, tak 
závery týchto výskumov budú dostatočným vedecky podloženým argumentom pri rokovaniach so 
štátnymi veterinárnymi autoritami, prípadne sa nám podarí ich ešte v predstihu presvedčiť, aby 
poštový holub bol vylúčený ako potenciálne rizikový faktor pre šírenie aviárnej influenzy.  

 
Ing. Daniel Krajčík, PhD.  

 
 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03781135
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03781135/227/supp/C
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Z diania Federation Colombophile Internationale  

október 2020  - apríl 2021 
 

Dňa 11.12.2020 sa uskutočnil mimoriadny Kongres FCI, zasadnutia Výkonného výboru  sa 
uskutočnili 23.10.2020, 20.11.2020, 4.12.2020, 11.12.2020 a  1.4.2021. Všetky zasadnutia boli 
realizované online formou.   

• Mimoriadny kongres FCI riešil najmä otázku možnosti online zasadnutí a nového sídla FCI (po 
vypovedaní sídla na adrese belgického zväzu).  

• Najdôležitejšou témou, ktorá rezonovala na všetkých zasadnutiach bola nová európska 
legislatíva (2020/688) týkajúca sa karanténnych nariadení a nutnosti veterinárnych certifikátov 
pri presune holubov (aj na športové účely!). V praxi chovateľov poštových holubov by to 
znamenalo, že pred každým zahraničným pretekom (mimo domáceho územia) by každý chov 
mal byť navštívený štátnym veterinárnym lekárom, ktorý by vydal certifikát o zdravotnom stave 
holubov, rovnako pred exportom holubov do zahraničia by sa vyžadovala trojtýždňová 
karanténa (článok 59, sekcia V). Po masívnych intervenciách na pôde európskych inštitúcií 
(pôdohospodársky výbor a cez poslancov Európskeho parlamentu, ktorí pôsobia v tomto 
výbore) bolo dosiahnuté, že riešenie tejto problematiky týkajúce sa poštových holubov sa 
odkladá. Výkonný výbor skonštatoval, že je nutné mať v blízkosti EÚ orgánov lobistov, ktorí by 
presadzovali záujmy chovateľov poštových holubov.  

• Neustále sa rieši otázka týkajúca sa usporiadania najbližšej olympiády v Rumunsku, ktorá bola 
z dôvodu pandémie Covid-19 preložená na január 2022. Z dôvodu panujúcich obáv a nervozity 
zo strany rumunskej federácie sa hľadajú ďalšie alternatívy, dokonca rumunská federácia 
vyjadrila zatiaľ neoficiálnu požiadavku alternatívnej organizácie olympiády v novembri 2022. Na 
olympiáde budú vystavené po 2 športové kolekcie (2019-2020, 2020-2021) a jedna štandardná 
kolekcia (2019-2021) z každej federácie.  

• Bolo schválené poradie súťaže WORLD BEST PIGEON (WBP) za obdobie 2020. Predseda 
športovej komisie vyjadril mimoriadnu nespokojnosť s tým ako jednotlivé federácie poskytovali 
podklady pre finálny výpočet. Z tohto dôvodu sa oneskorilo vydanie výsledkov. V budúcich 
rokoch chce postupovať striktnejšie a federácie, ktoré nedodajú správne údaje budú vyradené.  

• Podmienky súťaže WBP pre sezónu 2021 boli zmenené na základe posledného rozhodnutia – 
zmena v kategórii „marathon“ (2 x 700+ km) a pridanie novej kategórie „supermarathon“ (2 x 
900+ km). Znenie nových propozícií je publikované na webovom sídle FCI.  

• Do súťaže Majstrovstvá sveta FCI v Srbsku sa doposiaľ prihlásilo 32 federácií.  

• Napriek dodatočnej ponuke zo strany Belgickej federácie týkajúcej sa sídla FCI táto nebola 
akceptovaná. Náklady na sekretariát FCI boli dlho rokov hradené belgickou federáciou, súčasné 
vedenie belgického zväzu toto už nemienilo akceptovať. Vzťahy s vedením belgickej federácie 
sú tak už viac ako rok napäté.  

• Z dôvodu neuskutočnenia olympiády v januári 2021 nebolo možné uskutočniť ani kongres FCI. 
Náhradný termín jeho konania bol stanovený na 31. júla 2021 v Rumunsku.  

• Po niekoľkých rokoch sa opäť riešil problém falšovania rodových obrúčok – ide najmä 
o belgické, holandské a čínske obrúčky. Napriek tomu, že FCI má ochrannú známku na logo 
a nie je možné, aby ho používali aj iní ako zmluvní producenti obrúčok, v praxi sa stretávame 
s ponukou falošných obrúčok bez loga ale aj s logom FCI. Čínska federácia začala 
s implantovaním elektronických stôp do rodových obrúčok, ktoré je možné prečítať len 
špeciálnymi zariadeniami. Rovnako pristúpili k technologicky pokročilým prvkom (podobne ako 
napr. pri eurobankovkách) ochrany preukazov o vlastníctve obrúčok. Stane sa to 
pravdepodobne novým trendom v najbližších rokoch. FCI odporúča chovateľom nakupovať 
rodové obrúčky od federácií v ktorých majú členstvo.  

Ing. Daniel Krajčík, PhD., viceprezident SZCHPH,  člen Riadiaceho výboru FCI 



 

- 33 - 

Internetové aukce holubů 
 

Již několik let mají chovatelé možnost nakupovat holuby také prostřednictvím internetových 
aukčních stránek a to jak tuzemských, tak zahraničních. Kdo této možnosti využívá nebo aspoň 
někdy sleduje probíhající aukce, dá mi jistě za pravdu, že se rok od roku prodává tímto způsobem 
stále více holubů a taktéž ceny jsou čím dále „zajímavější“. Je na každém z nás, jestli se do 
takového nákupu pustí nebo ne. Tak, jako vše ostatní, mají internetové aukce své zastánce, ale i 
své odpůrce. V každém případě je to jakási moderní forma prodeje a tak nějak patří k této době. 

V této souvislosti bych rád krátce vzpomenul cenově velmi zajímavou aukci Hok Van de 
Wouwer, která probíhala v listopadu 2020 přes belgickou společnost PIPA. Celkový výnos 
z prodeje 445 holubů byl neuvěřitelných 6,5 milionu EUR, nejdražším vydraženým kusem byla 
holubice „New Kim“ za 1,6 milionu EUR! Také několik jejich dalších holubů bylo vydraženo za více 
než 100 000 EUR. Opravdu bylo vidět, že o mnohaletou práci Gastona Van de Wouwer a dynastii 
jeho Kaasboerů byl obrovský zájem. Drtivá většina prodaných holubů putovala do Asie, celých 
66% přímo do Číny. Z pramenů PIPA nebylo zjištěno, že by některý holub z této aukce našel 
svého nového majitele u nás v České republice, pár kusů bylo zakoupeno k sousedům do Polska a 
Maďarska. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto „New Kim“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není tomu tak dávno, co jsme se pozastavovali nad sumou, která byla v aukci zaplacena za 
holuba „Armando“ Joëla Verschoota. Bylo to 1.252.000 EUR. Uplynul rok a máme laťku zase o 
něco výše. Jak vysoko se tato laťka bude časem posunovat, to se teprve uvidí.  

 

Přeji všem šťastnou ruku při nákupu nových posil. 
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Jorgi Ferrari (vlevo) a Gaston Van de Wouwer 

 
Martin Jurásek 
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Holubáři před 100 lety 

 

Křížení poštovních holubů. 

 

Tajným přáním každého majitele závodních poslíků je, aby jeho holubi byli mezi prvními 
vítězi na závodech. Většina členů spolku má materiál přibližně stejné hodnoty, takže vzniká silná 
konkurence, která je nejzdravější pobídkou jednotlivých členů, aby svůj materiál udrželi aspoň na 
takovém stupni, že když by nemohli jiných, aspoň by se nedali sami předstihnouti. Jaké jsou to 
pocity majitele, jehož holub vyhrál první cenu s náskokem 10, 20 minut půl i celé hodiny, nebo 
dokonce několika hodin. Takový výkon nedá spáti ctižádostivým konkurentům a přemýšlejí jak se 
dostati na jeho místo. 

Koupit nový materiál z Německa nebo z Belgie? To trvá několik let, než si zvykne tento 
kmen na naše podnebí. Mimo to, má pěstitel jistotu, že dostal lepší materiál nežli je jeho vlastní? 

Kolik dlouhých, pečlivých  pěstitelů dalo se svésti barnumskou reklamou prolhaných 
šarlatánů a nakoupili bezcenného braku za drahé peníze, materiálu, který po dlouhých, pečlivých 
zkouškách museli poslati na pekáč. Kolik pěstitelů ukvapeně vyhodilo svůj starý osvědčený kmen 
honem, honem, aby udělali místo importovaným kusům. Kolik pěstitelů bilo hlavu, že musí začínati 
znovu, protože věřili těm stovkám prolítaných kilometrů a vybájeným vlastnostem nabízeného 
materiálu, že musí teď po drobečkách sháněti svůj dřívější kmen, srostlý s holubníkem, místem a 
okolím, který zavrhli s pohrdáním, očekávajíce rekordy od zakoupených cizinců. 

Opatrnosti nikdy nezbývá, hodí se zde lépe než kde jinde. Mnohem spíše dojde k cíli ten, 
kdo hledí zušlechtit svůj dobrý kmen, než kdo stále mění svůj materiál a nedopřeje mu času ani 
možnosti, aby dokázal, co dovede. Jedním z prostředků zušlechtiti svůj dobrý kmen jest správné 
křížení plemeníků. 

S křížením holubů si nedávají někteří pěstitelé mnoho práce. Však příroda nejlépe zařídí, 
aby dobré s dobrým se sešlo. Ať si holub najde holubici, kterou chce. Jiný by nesnesl, aby holub 
měl holubici jiné barvy a zevnějšku jak je sám a bylo by mu velice protivné, aby krátkozobý, krátce 
stavěný holub měl míti holubici jinou než je sám. Hodně je takových, kteří shání k holubici holuba 
s hodně úzkými pásky, nebo rovným hřbetem, klenutou hlavou atd. Jiný hledí zušlechtiti svůj kmen 
tím, že kříží holuby podle očí a dle očí holuba hlavně oceňuje. O významu, barvě, živosti a lesku 
očí mají Belgičané celou literaturu a je mnoho těch, kteří zastávají se houževnatě tohoto směru, 
zatím co jiní nekladou na barvu, tvar a lesk očí zvláštní váhy. Někteří kříží holuby dle výkonnosti. 
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Na tom jim nezáleží má-li holub světlý hřbet nebo plochou hlavu, dlouhé perutě jako vrána, 
opeřené nohy až k prstům, nebo červené kruhy kolem očí. Může být strakatý jako kočka, jen když 
je vždycky a pravidelně mezi prvními na závodech a jde ihned do holubníku. V Německu jsou 
známé proslulé kmeny, které mají silně růžové kroužky kolem očí, jiné s rousnatýma nohama, 
nebo chocholkou na hlavách a jejich majitelé by je neměnili za ty nejparádnější výstavní kusy. Jistě 
jejich vlastnosti vyváží vady jejich zevnějšku. Někteří pěstitelé např. v Belgii hledí získat holuby 
známého vynikajícího kmene a nekříží holuby s jiným kmenem, leda jemu rovnocenným. Při 
nákupu nerozhoduje pro ně výkon, nýbrž pouze původ. Koupí holuba, který nikdy v koši nebyl, ale 
má vlastnosti vynikajícího plemeníka. Hlavní cenu pro takového pěstitele má rodokmen. 

Při křížení buď spojujeme holuby původu cizorodého nebo příbuzenského čili vkevního. 
Slov „vkevní plemenitba“ se někteří pěstitelé velice bojí, některý se až otřese při myšlence, že by 
mohl spojit holuby z jednoho hnízda. Jisto jest, že vkrevní plemenitba má zhoubný účinek na 
některé druhy zvířat např. vepřový dobytek, slepice, králíky.  Naproti tomu koně netrpí tolik účinky 
vkrevní plemenitby. Stejně je tomu tak u holubů. Holubi při cílevědomém pěstění snesou 
dlouholetou vkrevní plemenitbu. 

Oba směry mají svéí přednosti i vady. Cizorodá plemenitba tvoří jedince silné a zdravé, 
kteří jsou zvlášť schopni přizpůsobovati se okolnostem ve kterých se nalézají, naproti tomu ubírá 
schopností, které člověk zvířeti uměle připěstoval, u holubů je to nejcennější vlastnost – orientační 
pud. Zdá se, jako by vracela z víře přírodě a brala mu to, čeho volně žijící tvor nepotřebuje. 

Plemenitba vkrevní sesiluje schopnosti člověkem připěstované, ale za to čím dále, tím více 
ubírá zvířeti schopnosti přizpůsobovati se okolnostem, zvyšuje úmrtnost, znesnadňuje kladení 
vajec, ubírá vzdornosti vůči nakažlivým nemocem, urychluje nebo zpožďuje vývoj, zaviňuje 
neplodnost částečnou nebo dokonce úplnou. Přednosti a zároveň vady stupňují se vkrevní 
plemenitbou ve zvýšené míře. 

Pro který směr se rozhodnout? Zajisté zvolí pěstitel střední cestu a bude užívati vkrevní 
plemenitby jen opatrně podle svých pěstitelských schopností. Odborníci jako Angličané dokázali 
vkrevní plemenitbou zrovna divy. Je k tomu třeba neobyčejné trpělivosti a houževnatosti. Nesmí 
člověka zaraziti neúspěch, který se snad několikrát opakuje, jeden podařený kus mu pak bohatě 
nahradí ostatní ztráty a mrzutosti dokonale. Musí ovšem znáti zákony dědičnosti, které jsou tak 
záhadné a především musí býti chovatelem v pravém  slova smyslu. Receptů pro křížení není. 
Zásadou je spojovati jen ty nejlepší jedince, kypící zdravím, bujností a silou. 

Vynikající pěstitelé sestavovali chovné páry zkusmo a výsledky pokusů bedlivě studovali. 
Z výsledků těchto pokusů upravovali si pravidla, závislá ovšem na mnoha jiných okolnostech. Tím 
si můžeme vysvětliti, proč málokterý z těchto kteří napodobili mistra, nedosáhli nikdy stupně jeho 
dokonalosti. Snad u křížení více než u jiné stránky našeho sportu osvědčí se přísloví: Hlavním 
zdrojem pokroku je pokus a jeho měřítkem je svoboda. 

 

Alfréd Kaspar 
Učitel v Sebranicích u Boskovic 

 

Vybral: Ing. Jaroslav Novotný 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dne 18.3.2021 oslavil neveřejně (všichni víme proč) své kulaté jubileum 80 let 

 

Ladislav Novotný 

 

Dlouholetý úspěšný brněnský chovatel poštovních holubů  

Všechno nejlepší, hodně zdraví a elánu do dalšího zápolení v závodech mu přejí kamarádi 
z MS Židenice  

 

 

 

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

 

Dne 28.3.2021 oslavil významné životní  jubileum  70 let pan 

BLAZEK Karel 

ze Sedletína a 

dne 4. 5 .2021 pan 

MURARIK Emil 

z Drobovic rovněž 70 let 

Oba jsou dlouholetými členy ZO CHPH ČÁSLAV. Vše nejlepší ,především pevné zdraví, 
spokojenost  a ještě hodně radosti z chovu poštovních holubu přejí chovatele a kamarádi ZO 

CHPH ČÁSLAV 

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

 

 

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 
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