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Práci jsem odvedl, teď by to chtělo nějaké kvalitní nové šaty, pane chovateli!! Takhle už se 

před tou mojí nemůžu ukázat. 
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Propozice CV v Hluku 2022 
 

Vážení přátelé, stejně jako v tomto čísle minulého roku pro nás nejsou žádné bezpečné 
jistoty. Situace s nákazou Covid-19 je sice trochu lepší, ale nikdo neví co bude za měsíc, nebo za 
tři. Poctivě se však budeme připravovat na Celostátní výstavu v lednu 2022 a na následnou, již 
jednou odloženou 37. Olympiádu v Rumunsku.  

O Olympiádě je k dnešnímu datu známo je málo. Byly vydány propozice, které počítaly 
s termínem leden 2022 a místem konání Oradea. V propozicích se počítalo se dvěma kolekcemi 
kategorií Sport z výsledků 2019-2020 a 2020-2021 a s jednou kolekcí Standard, ve které by se 
nalétané kilometry sečetly z let 2019-2021. Poslední informace ze zasedání FCI však bez dalších 
podrobností odkládají 37. Olympiádu na srpen 2022 s tím, že kategorie Standard bude posuzována 
odděleně, bez diváků 4.-6. února v Budapešti. Dá se ale brát něco za definitivní? 

Stejná nejistota bohužel platí i o naší Celostátní výstavě. Vše budeme řádně chystat, ale 
„člověk míní a Covid mění“. Veškeré aktuální podrobnosti budou neodkladně zveřejňovány na 
webové stránce ČMSCHPH www.postovniholub.cz a předsedové OS budou informováni 
prostřednictvím e-mail korespondence. 

Celostátní výstava poštovních holubů 2022- HLUK 
 

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

14. 1. 2022 až 15. 1. 2022 (pátek, sobota) 
 
Pořadatelem Celostátní výstavy 2022  je prezídium Českomoravského svazu chovatelů poštovních 
holubů. Organizačně ji zajišťuje Řídící výbor MSS a Moravskoslezský zemský spolek chovatelů 
poštovních holubů.  
 

1. Výstavní kategorie a podmínky účasti.  

a) Standard holubi – nejméně 2500 km za dva roky 2020 a 2021, umístněných ve 20% vítězů, 
z toho nejméně 750 km v roce 2021, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holubů.  

b) Standard holubice – nejméně 2000 km za dva roky 2020 a 2021, umístněných ve 20% vítězů, 
z toho nejméně 600 km v roce 2021, v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holubů.  

c) Standard holoubě holub – v roce 2021 3 závody dle podmínek kategorie Sport F v konkurenci 
20 chovatelů a 150 holoubat.  

d) Standard holoubě holubice – v roce 2021 3 závody dle podmínek kategorie Sport F 
v konkurenci minimálně 20 chovatelů a 150 holoubat.  

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

f) ESO holubice  

g) Super ESO  

h) Výkon za 2 roky holub a holubice  

i) Standard bez výkonu holubi a holubice 

j) Generální mistr České republiky 2021 – kolekce 3 holubi  

k) Mistrovství mladých chovatelů České republiky 2021 – 1. až 3. místo kolekce 3 holubi  

l) Generální mistr Českého zemského spolku 2021 – kolekce 3 holubi  

m) Generální mistr Moravskoslezského zemského spolku 2021 – kolekce 3 holubi  
 

2. Soutěžní kolekce Oblastních spolků.  
Každý Oblastní spolek vystaví kolekci 10-ti soutěžících holubů ze 13-ti vystavovaných kategoriích.  

• Standard holub – povinná kategorie  

• Standard holubice – povinná kategorie  

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

• ESO holubice  

http://www.postovniholub.cz/
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• Super ESO  

− V soutěžní kolekci musí být zastoupeny minimálně 3 libovolné sportovní kategorie.  

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

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

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

 

3. Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního spolku.  

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

• Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.  

• Uhradit klecné 100 Kč/holuba při přejímce holubů.  

• Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem.  

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

4. Vyhodnocení Celostátní výstavy.  

a) Ve Sportovních kategoriích A, B, C, D, E, F, G, H,I, ESO holubice, Super ESO dle pořadí 
v celostátních tabulkách 2021.  

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

c) V kategorii Výkon holubi a holubice za 2 roky dle pořadí v celostátních tabulkách 2021. 

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

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

Podle mezinárodního Standardu budou hodnoceni jen holubi a holubice vystavení v kategorii 
Standard. Posuzování provede 10 posuzovatelů (včetně kategorie standard mladých) schválených 
prezídiem svazu na základě návrhu předsedy posuzovatelské komise. Nejvyšší a nejnižší bodové 

hodnocení se škrtá, ze zbývajících 3 se vypočítá průměr. V případě rovnosti bodů bude 
postupováno dle podmínek mezinárodního standardu. 
 

5. Ocenění celostátních soutěží za rok 2020 a 2021 a kategorie Standard 2021 na CV.  

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

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

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

d) ESO holubice       1. – 3. místo pohár  

e) Super ESO       1. – 3. místo pohár  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p) Eso časopisu „Poštovní holub“    1. – 5. místo pohár  
6. Kontrola dokumentace vystavených holubů a výpočet výsledků.  
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Kontrolou dokumentace správnosti výsledků vystavených holubů byl prezídiem svazu pověřen 
Martin Polášek. Výpočet výsledků Celostátní výstavy provede Martin Polášek a Jaroslav Novotný.  
 

7. Technické a organizační zabezpečení Celostátní výstavy.  

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

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

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

• Oblastní spolky zašlou seznam vystavených holubů (chovatel, holub, kategorie, Kf nebo km) 
podle jednotlivých vystavovaných kategorii nejpozději do 20. 12. 2021 elektronicky Martinu 
Poláškovi na e-mail: martin.polasek@centrum.cz   

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

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

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

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

 

8. Ubytování 
    Zájemci o ubytování na  CV PH se přihlásí do 1.12.2021 se přihlásí na adrese: 
    Ing. Jan Jakubec          e-mail    jan.jakubec@nr@seznam.cz     mobil  + 420 606465816 
 

9. Prodejní stánky  
    Zájemci o prodejní stánky na CV se přihlásí  do 1.12.2021  na adrese : 
    Ing. Roman Randják     e-mail    rrandjak@seznam.cz                 mobil + 420 737250084 
 

10. Program Celostátní výstavy.  
Pátek 14.1.2022  
  6.00 hodin   - 9.00 hodin  Příjem holubů  
  8.30 hodin -   9.00 hodin  Instruktáž posuzovatelů  
  9.00 hodin - 11.30 hodin  Posuzování kategorií Standard  
11.30 hodin - 15.00 hodin  Zpracování výsledků  
15.00 hodin    Otevření výstavy  
19.00 hodin    Ukončení prvního dne výstavy  
19.30 hodin    Zahájení společenského večera 
21.30 hodin    Vyhodnocení Generálního mistrovství ČR 
Sobota 15.1.2022  
  8.00 hodin    Otevření výstavy  
10.30 hodin    Vyhodnocení výsledků výstavy a soutěží  
16.00 hodin    Ukončení výstavy  
16.00 hodin    Výdej holubů CV 
 
Ing. Jaroslav Novotný 
 

mailto:martin.polasek@centrum.cz
mailto:jan.jakubec@nr@seznam.cz
mailto:rrandjak@seznam.cz
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Antidopingová kontrola 2021 

 

Po loňském roce, ve kterém z důvodu všemožných omezení spojeném s Covid19 nebyly 
dopingové kontroly vyžadovány, jsme letos opět museli vybrat naše přední chovatele a kontroly u 
nich provést. Dopingové kontroly byly v předešlých letech vyžadovány v tzv. olympijských letech a 
z důvodu finanční nákladnosti jsme také tímto způsobem postupovali.  

V minulém volebním období, kdy jsem nebyl ve funkcích, nebyly vydány od tehdejšího 
prezidia žádné informace o změnách nebo technických úpravách  kontrol a svaz taktéž provedl 
kontroly v roce 2018, který předcházel Olympiádě. Vzorky byly tehdejším prezidentem zaslány do 
holandské laboratoře, protože laboratoř v Belgii ukončila svou činnost. Cena za laboratorní vyšetření 
však byla násobně vyšší, než v letech předešlých.  

Zde je však nutno podotknout, že každá federace si musí složitě certifikované laboratoře 
shánět sama a od FCI nikdy nebyla a dodnes není žádná nápomoc s centralizací vzorků, a už vůbec 
ne se smluvně vázanou akreditovanou laboratoří.  

I z výše popsaných důvodů  jsme v letošním roce s prezidentem Ing. Novotným několikrát 
žádali předsedu dopingové a veterinární komise FCI o zaslání aktuálního seznamu schválených 
laboratoří, nebo jen FCI doporučených laboratoří. V dopisech, které jsme opakovaně na  funkcionáře 
FCI zasílali, jsme se také dotazovali na případné změny v systému provádění kontrol nebo 
v seznamu zakázaných látek. K našemu překvapení zůstaly všechny naše žádosti bez jakékoli 
odpovědi a to i přesto, že kopie byly zaslány i na sekretariát FCI. 

Nakonec nám „vytrhl trn z paty“ Německý svaz chovatelů poštovních holubů, který zajistil 
v laboratoři hromadné vyšetření vzorků těch federací, které o to měli zájem. Tím pádem se cena za 
analýzu pro zúčastněné svazy výrazně sníží, a i proto jsme tuto spolupráci rádi využili a dopingové 
kontroly v rámci obou našich zemských spolků uskutečnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odběr vzorků u Ing. Romana Randjáka 
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Pro letošní rok byli vybráni 4 chovatelé, či chovatelské týmy, jejichž holubi dosahují 
výborných výsledků i na celostátní úrovni. Vzhledem ke koordinaci kontrol s Německým svazem byl 
termín kontrol určen na víkend 3.7.-4.7. 2021. Z ČS CHPH se kontroloři Jiří Novotný a Jan Stehlík 
postupně vydali k chovatelskému týmu Préďa a následně k Ing. Rostislavovi Krejzkovi. Na 
moravském území jsme společně s Ing. Novotným navštívili tým Olympia Mácha a také Ing. Romana 
Randjáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Martin Polášek a Ing. Roman Randják, vzorky odebrány 

Kontroly byly provedeny u všech vybraných chovatelů standardním způsobem a byly 
odebrány vzorky od prvních dolétlých holubů ze závodů a poté i směsný vzorek trusu z holubníků. 
Na všech čtyřech holubnících jsme se setkali s velmi vstřícným jednáním a profesionálním 
přístupem, za což patří zmíněným chovatelům veliké díky. Výsledky kontrol bohužel v době tvorby 
tohoto článku ještě nejsou k dispozici, ale jsem zcela přesvědčen, že budou stejně jako v letech 
minulých s negativním výsledkem. 

Co říci závěrem? Dopingové kontroly jsme provedli a tím splnili podmínky vydané FCI. Ve 
spolupráci s Německým svazem se nám analýzy vzorků snad podaří získat za přijatelnou finanční 
částku. Stále se však nabízí otázka: Mají v této podobě a při takovém přístupu cenu? Musím říci, že 
kontrola dopingu jako taková má zcela jistě v našem sportu své místo. Ale pokud FCI nezmění svůj 
postoj a nezačne s pravidelnými školeními, aktualizací a centralizací laboratoří, aktualizací seznamu 
zakázaných látek, vytvořením jasných pravidel pro všechny svazy a celkově s aktivním přístupem 
v této oblasti a nechá tak jako doposud vše na jednotlivých federacích, tak budou kontroly stále jen 
nutností, která nás bude bez potřebného efektu jen zatěžovat. 

 

MVDr. Martin Polášek 
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Jaroslav Čulen – 1.cena KRAJKOVÁ – KM 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vítězem letošního nejmasovějšího závodu u nás, tedy Krajkové – Kat. memoriálu, jsem 
se vydal na jih, konkrétně do Charvátské Nové Vsi u Břeclavi, kde holubaří Jaroslav Čulen. 
V sobotním horkém počasí jsme si udělali chvilku a ve stínu zahradního posezení jsme probrali jeho 
velký úspěch a holubaření vůbec. Tady je tedy sepsáno něco z našeho rozhovoru. 

První nezbytná fakta, takže Krajková – Kat. memoriál se letěla dne 13.6.2021, na startu bylo 
vypuštěno celkem 24562 holubů z celé Moravy a Slezska. Start byl v 6.00 h, holubům od startu 
pomáhal SZ vítr. Vítězný holub Jaroslava Čulena byl na vzdálenosti 351,09 km konstatován v čase 
09.13.37 h, což znamenalo rychlost 1813,223 m/min. 

Už rozjezd letošní sezóny byl pro p. Čulena více než povedený, dva týdny před Kat. 
memoriálem byla na pořadu Krajková 1., která se původně měla letět v konkurenci Moravy Jih a 
Střed, nakonec se vše zvrtlo jinak a byl z toho „pouze“ závod pásma Jih. I tak konkurence 7748 
holubů na startu byla velmi slušná. No a vítězem tohoto závodu byla holubice „404“ z holubníku p. 
Čulena. Obrovská radost v Charvátské Nové Vsi hned na začátku sezóny.  

Když se pak blížil samotný Kat. memoriál a avizované počasí nasvědčovalo tomu, že by 
jižněji položené holubníky mohly mít výhodu příznivého větru, začal věřit, že by mohl dosáhnout 
úspěchu. Na závod p. Čulen nasadil 46 svých závodníků a v den „D“ už jen s napětím čekal. Pořád 
mu něco říkalo, že by to mohlo vyjít, tak ani nesledoval, jak se plní on-line hlášení na internetu. 
V průběhu čekání mu telefonoval kamarád Aleš Gerspitzer, že mají již holuba. Vzdálenost Gerspitzer 
Teamu je o nějakých 30 km kratší, tak napětí gradovalo. V 09.13.37 h pak p. Čulenovi přilétl holub 
17-0173-12. Nebyl to zrovna ten TOP favorit, kterého očekával, ale byl doma. Na oplátku volal tedy 
o příletu k Gerspitzerům a ti mu řekli, že podle času doletu by to zatím měla být celková 1.cena. 
Zadali mu tedy holuba do on-line hlášení a opravdu skočil na průběžné 1. místo. Pan Čulen tomu 
v ten moment ani nevěřil. Pak následovala taková ta klasika, bedlivé sledování on-line hlášení, zda 
se někdo z delších vzdáleností posune před něj nebo ne. S přibývajícím časem a vzhledem 
k rychlostem bylo jasné, že vítězství bude opravdu v Charvátské Nové Vsi a vítězem bude holub 
Jaroslava Čulena „12“.  

K vítězi řekl p. Čulen asi tolik, že byl na závod nasazen vlastně za trest. Dosud byl nasazován 
spíše sporadicky, dělal partnera výborné holubici, takže spíše čekával doma na její přílety. Při 
trénincích kolem holubníku neměl dobrou morálku a ostatní trénující závodníky tzv. stahoval 
k lenošení. Proto byl nasazen na Kat. memoriál, aby se více protáhl. No a evidentně mu to v den 
závodu sedlo, dokázal porazit všechny soupeře na trati. Někdo může namítnout, že to byl závod 
s velkou rychlostí a dofouknutý. Vítr byl holubovi „12“ v daný moment opravdu pomocníkem, ale 
v našem sportu je tomu většinou tak, že někdy pomůže tam, jindy zase onam, vždy je ale potřeba 
nabídnuté výhody využít. Původ vítězného holuba je ze strany otce od p. Filipoviče Josefa 
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z Moravské Nové Vsi (Van Loon x Boxtel) a matka pak od p. Potůčka L. (Trost x Houben, linie vítězů 
olympiád a národních es). Holub již dalších výborných výsledků nedosáhne, protože s následujícího 
závodu doletěl zraněný a nyní již chová u Gerspitzer Teamu, se kterými p. Čulen velmi úzce 
spolupracuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základ chovu ve voliérách 

Dosáhnutého úspěchu si Jaroslav Čulen velmi váží, je to přece jen vítězství v největším 
závodu u nás. Váží si také velkého množství gratulací, které se prakticky ihned hrnuly ze všech 
stran. 

Ještě stručně pár vět k holubářským začátkům Jaroslava Čulena, k systému a vedení chovu. 
S holuby začal již ve svých 9-ti letech, takže příští rok to bude již 40 let aktivního holubaření. První 
holuby měl od pánů Dudy a Dostála z Lednice. Výsledky měl tehdy různé, tak jak tomu v začátcích 
bývá. Později se dal dohromady s pány Jochmanem a Bednaříkem a společně začali jezdit po 
špičkových chovatelích, kde nasával potřebné informace a dostal se taky k výborným holubům. V té 
době se zaměřil zejména na nákup holubů původem Simbartl. Tyto nákupy se ihned projevily 
výsledkově. Vzpomíná, že mnohdy se stávalo, že měl i 1.-9. cenu v rámci OS. Na tyto holuby dodnes 
rád vzpomíná a lituje, že si nedokázal ve větší míře jejich krev udržet dodnes. V posledních letech 
se zaměřuje zejména na nákup potomků olympioniků a jiných výjimečných závodníků, v současnosti 
v chovné voliéře sedí 15 přímých potomků olympioniků. Jednoznačně tedy klade důraz na kvalitu 
projevenou v závodech, rodokmeny jsou až druhá stránka věci. Jeho nejlepší závodníci jsou také 
potomci těchto holubů. Tito chovní holubi pochází např. od Gerspitzer Teamu, Zdeňka Jochmana, 
Václava Pexy, J. Kučery (OS UH), M. Kučery (OS CB) a dalších, na DT pak chová zejména z linie 
své vítězky kategorie E v ČR, pak z olympioniků p. Kašíka a Kůřila. 

Jaroslav Čulen drží přes zimu celkem zhruba 130 holubů, z toho je zhruba 80 závodníků. 
Závodí systémem totálního vdovství, systém musí přizpůsobovat své pracovní vytíženosti. Krmné 
směsi kupuje z Polska od Mrowca, ale jen v malé míře, zbytek si domíchává z běžně dostupných 
komponentů. Doplňky krmiv používá od různých firem, zejména pak od DAC, Comed a Rohnfried. 
Na používání antibiotik v sezóně je velmi opatrný, spíše se tomu vyhýbá. Samozřejmostí je 
pravidelná prevence na tricho. V průběhu sezóny pravidelně ve čtvrtek vyváží holuby a to tak, že je 
zaveze ke kamarádům Gerspitzerům do Hrušovan nad Jevišovkou, oni je pak vyvezou dál se svými 
holuby, na vzdálenost cca 80-90 km. Této spolupráce si velmi cení a do Hrušovan posílá velký dík. 
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Výlety závodních oddělení 

Závěrem by rád poděkoval své rodině, bez jejíž podpory a trpělivosti by nemohl holubaření 
provozovat a také by nikdy nedosáhl tak velkého vítězství. 

Ostatním holubářům přeje hodně úspěchů v nadcházející sezóně holoubat a těší se na 
společná setkání na holubářských akcích. 

 

Autor: Martin Jurásek 
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Moravské soutěže 2021 

 

Co říci k propozicím soutěží Moravskoslezského spolku 2021? 
Asi jen to, že jsou stabilní, prakticky neměnné a to svědčí o jejich 
vyváženosti. Jedinou závažnou změnu zaznamenalo Mistrovství 
dlouhých tratí, kdy v roce 2020 byla zkrácena minimální střední 
vzdálenost závodů z 650 na 600 km. Pokud nepočítáme kosmetické 
změny, kdy Mistrovství mladých chovatelů MSS reagovalo na věkovou 
hranici FCI a došlo ke zvýšení horní věkové hranice z 18 na 25 let. 
Ostatně tato soutěž byla zařazena do programu soutěží MSS v roce 
2007 a to je za posledních 20 let vše. 

V letošním roce byly tyto soutěže poznamenány zrušením prvního závodu dlouhých tratí 
v pásmech. V termínu 19. června se vzhledem k vysokým teplotám a na doporučení prezídia svazu 
neuskutečnily závody Eschweiler v pásmu Západ, Brémy v pásmu Sever a společný závod Mainz 
pásem Jih a Střed. V Mistrovství dlouhých tratí MSS jsou tak započteny pouze 3 uskutečněné 
závody. Ostatní závody dlouhých tratí proběhly úspěšně a po delší době nebyly předmětem diskusí 
ve spolcích ztráty špičkových závodníků, ale úspěšní vítězové. Zemské závody tak lze v letošním 
roce hodnotit velmi kladně, od svozu, přepravy, startu i doletu. Samozřejmě nemůžeme zapomenout 
na zdárný průběh Krajkové – Katovický memoriál, 15. ročník tohoto závodu, připomínky tragické 
národní výstavy Polska v Katowicích 28. ledna 2006. 

Blahopřejeme vítězům a všem úspěšným chovatelům v těchto soutěžích. 

Mistrovství dlouhých tratí MSS 

  chovatel OS umíst. Ʃ Kf. 

1. JEMELKA Pavel Ing. Olomouc - Haná 8 237,93 

2. TEAM Chmelař Jurásek Uh. Hradiště 8 587,00 

3. KUBÁČEK Lubomír Uničov 7 381,25 

4. ZLÁMAL Jaroslav Hodonín 7 706,63 

5. GROH Aleš Uničov 7 718,19 

6. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 6 317,97 

7. NOVOSAD František Valašsko 6 516,13 

8. ŠVEC Václav Ing. Vysočina 6 526,46 

9. ZLÁMALÍK Ladislav Olomouc - Haná 6 581,04 

10. BRI. UHERKOVI Uh. Hradiště 6 591,57 

11. KUTRA Josef Karviná 6 597,93 

12. KRUTIL Michal Olomouc - Haná 6 599,47 

13. BUČEK Jiří Valašsko 6 602,51 

14. NOVOTNÝ Miloš Vysočina 6 628,91 

15. TALLA Stanislav Olomouc - Haná 6 654,35 

16. KROUPA Jan Valašsko 6 742,82 

17. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 5 207,83 

18. ZEMAN František Brno 5 241,02 

19. FIALA Alois Uničov 5 322,31 

20. KRUTIL Karel Olomouc - Haná 5 339,57 

 

Generální mistrovství MSS bude vyhodnoceno až po uzávěrce tohoto čísla, po ukončení 
závodů holoubat. 
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Mistrovství krátkých a středních tratí MSS 

  chovatel OS umíst. Ʃ Kf 

1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 42 751,10 

2. FAJMON Team Znojmo 42 1383,87 

3. SKRBEK Marek Beskydy 42 1489,66 

4. VARMUZA Martin Uh. Hradiště  42 3258,38 

5. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 41 897,77 

6. CHMELÍČKOVI M. + M. Vysočina 41 1927,86 

7. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno 41 2078,16 

8. ZEMAN František Brno 40 1945,77 

9. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 40 1970,93 

10. MOŤKA Josef Uničov 40 2328,97 

11. OLYMPIA Mácha Beskydy 40 2338,20 

12. KESSLER Team Uničov 40 2569,88 

13. SLIWKA P. + GREGOR V. Karviná  40 2601,08 

14. GERSPITZER Team Znojmo 40 2686,87 

15. RANDJÁK R. + M. Beskydy 40 2724,22 

16. NOVOTNÝ Zdeněk Brno 40 4024,07 

17. KOLAŘÍK Pavel Valašsko 39 1936,55 

18. GOIŠ Miroslav Zlín 39 2043,79 

19. HRBÁČ D. + F. Opava 39 2550,06 

20. KUTRA Josef Karviná 39 2635,86 

 

Mistrovství mladých chovatelů MSS do 25 let 

  chovatel OS umíst. Ʃ Kf 

1. SRNÍČEK J. ml. + Lucie Karviná 20 1130,22 

2. DVOŘÁK Tomáš Zlín  19 1206,74 

3. MAŇÁK Štěpán Hodonín 17 1064,21 

4. HRUŠÁK Aleš Zlín 15 1578,62 

5. SLABÍKOVÁ Karin + Elen Valašsko  14 1051,40 

6. SNOVICKÁ Lucie Hodonín 12 939,89 

7. TACINA David Třinec  12 964,14 

8. ANTOŠ Jakub Opava 12 1018,51 

9. JOCHMAN Zdeněk ml. Hodonín 11 921,08 

10. FUCIMAN Jan Beskyd 11 1099,35 

11. DOLECEK Patrik Valašsko  11 1154,25 

12. VACL Dominik Zlín 9 735,05 

13. HRYČOVSKÝ Štěpán Hodonín 9 1014,65 

14. BARONOVÁ Simona Karviná 7 669,58 

15. MAREK Jan Brno 7 718,18 

16. Janča Jan Uh. Hradiště  6 301,41 

17. HOMOLKA Tomáš + Petr Zlín 6 604,39 

18. ZAVADIL Filip Zlín  5 562,62 

19. KROCIL Jar. ml. Uh. Hradiště 4 524,11 

20 BATOUŠEK Jakub Zlín 1 57,88 
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Eso Mistrovství dlouhých tratí MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. SLIWKA P. + GREGOR V. Orlová 18-0186-157 HE 3 43,99 

2. JOCHMAN Zdeněk Podivín 17-0178-7536 H 3 66,72 

3. JEMELKA Pavel Ing. Přerov 17-0216-1441 H 3 78,10 

4. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 19-0234-3558 H 3 80,56 

5. LÉTAL Milan Zaječí 18-0174-61 H 3 110,32 

6. ZEMAN František Moravany 16-01605-517 H 3 111,23 

7. HRABEC Stanislav Karlín 17-0167-12 H 3 137,75 

8. ŠVEC Václav Ing. Velké Meziříčí 18-0302-2217 HE 3 147,70 

9. JEMELKA Pavel Ing. Přerov 16-0216-1928 H 3 147,72 

10. DAVID Petr Šternberk 14-0334-6020 H 3 154,37 

 

Eso Mistrovství krátkých a středních tratí MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. CEZAVA a.s. Ivan M. Brno 19-0180-411 H 6 71,43 

2. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-6028 H 6 80,10 

3. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-6031 H 6 81,66 

4. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 19-0266-104 H 6 90,58 

5. POLÁŠEK Mich. + Mart. Zlín 19-0266-181 H 6 90,87 

6. CHMELÍČKOVI M. + M. Vysočina 19-0318-3181 HE 6 115,23 

7. MARKOWSKI Jan Karviná  17-0183-333 H 6 124,70 

8. RANDJÁK R. + M. Beskydy 18-0150-889 HE 6 127,42 

9. JOCHMAN Zdeněk Hodonín 19-0178-9494 H 6 131,98 

10. FAJMON Team Znojmo 19-0282-441 H 6 133,65 

 

Eso Maratonu MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. ŘEZNÍČEK Jiří Vysočina 14-0400-1849 H 3 225,13 

2. INGR Ivan Hodonín 12-0164-564 H 3 238,89 

3. VOGL Lubomír Uničov  14-0210-1329 HE 3 249,53 

4. DUDA Emil Karviná 14-0152-350 H 3 277,89 

5. HERMAN Karel Třinec 08-0239-699 HE 3 317,34 

6. OLYMPIA Mácha Beskydy 16-0153-973 HE 3 368,49 

 

Super Eso Maratonu MSS 

  chovatel ZS holub   umíst. Ʃ Kf 

1. INGR Ivan Hodonín 12-0164-564 H 6 610,307 
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Zemské závody MSS 

 

Zemský závod Krajková – Katovický memoriál 

13.6.2021 odstartovalo v 6 hodin s podporou svěžího SZ větru 23.095 holubů. Závod v konkurenci 
MSS trval necelých 33 minut. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. ČULEN Jaroslav Hodonín 17-0173-12 H 9:13:37 351,09 1813,22 

2. BLATA Miroslav Hodonín 18-0164-138 H 9:15:40 353,33 1805,79 

3. VÁGNER Jaroslav Brno 20-0180-919 H 8:59:21 323,69 1804,77 

4. LEIKEP Tomáš Znojmo 19-0277-783 H 8:47:51 302,72 1803,63 

5. GERSPITZER Team Znojmo 18-0278-384 HE 8:56:49 318,80 1803,02 

6. JASINEK Jindřich Hodonín 20-0175-2305 HE 9:03:47 330,85 1800,23 

7. TERNAVCHUK Vasylyna Hodonín 20-0178-208 HE 9:13:19 347,75 1798,87 

8. FRIDRICH Josef Hodonín 19-0160-545 H 9:25:33 368,70 1798,82 

9. ZLÁMAL Jaroslav Hodonín 18-0178-8410 H 9:11:24 344,27 1798,47 

10. FRIDRICH Josef Hodonín 17-0160-1487 HE 9:25:36 368,70 1798,38 

11. ZEMAN František Brno 20-01605-901 H 8:55:02 314,77 1798,34 

12. FRIDRICH Josef Hodonín 18-0160-1330 HE 9:25:39 368,70 1797,95 

13. TRENZ Václav Brno 13-0323-216 HE 8:58:21 320,21 1795,37 

14. BUREŠ Jar. jun. Hodonín 20-0179-8880 H 9:10:45 342,13 1793,50 

15. JOCHMAN Zdeněk ml. Hodonín 20-0178-277 H 9:14:05 347,75 1791,76 

 

Zemský závod Cloppenburg 

3.7.2021 odstartovalo v 6 hodin za klidného, jasného počasí 2.942 holubů. Závod v konkurenci MSS 
trval 1 hod a 33 minut. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. KUBÁČEK Lubomír Uničov 20-0234-6027 H 14:36:21 724,40 1402,92 

2. DAVID Petr Uničov 17-0334-3485 H 14:41:50 719,76 1379,27 

3. FIALA Alois Uničov 18-0236-1330 H 14:44:46 713,57 1359,79 

4. DAVID Petr Uničov 14-0334-6020 H 14:50:38 719,76 1356,40 

5. JEMELKA Pavel Ing. Haná 17-0216-1370 H 15:12:38 748,27 1354,01 

6. KUBÁČEK Lubomír Uničov 17-0234-441 H 14:55:44 724,40 1352,16 

7. DUDA Ing. Přemysl Uničov 17-0231-3001 H 14:45:36 706,73 1344,61 

8. JEMELKA Pavel Ing. Haná 17-0216-1443 H 15:17:13 748,27 1342,87 

9. KUBÁČEK Lubomír Uničov 18-0234-1021 HE 15:00:05 724,40 1341,27 

10. KUBÁČEK Lubomír Uničov 18-0234-1206 HE 15:00:09 724,340 1341,11 

11. MRTÝNEK Ladislav Haná 18-0213-632 H 15:01:03 723,28 1336,81 

12. NOVÁK František Uh.Hradiště 18-0248-3114 H 16:01:40 803,29 1335,09 

13. VRUBEL Radek Zlín 17-0266-1232 H 15:29:47 758,95 1332,25 

14. ŠKOVRAN Stan. Ing. Haná 17-0202-118 HE 15:08:11 730,06 1331,78 

15. UTĚŠENÝ Antonín Uničov 18-0233-4304 HE 14:46:52 701,47 1331,48 
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Zemský závod Brusel 

31.7.2021 odstartovalo v 6 hodin 50 minut za polojasného počasí a JZ větru 1.728 holubů. Závod 
v konkurenci MSS trval 2 hod a 49 minut. 

    OS holub   čas doletu km m/min 

1. JAŠEK Václav Uničov 16-0233-3064 HE 1-16:38:50 923,08 1567,64 

2. TOMEK Jindřich Vysočina 18-0302-2014 H 1-15:57:54 858,81 1567,46 

3. JASINEK Jindřich Hodonín 17-0175-430 H 1-16:35:32 913,71 1560,47 

4. JEMELKA Pavel Ing. Haná 17-0216-1441 H 1-17:07:37 954,84 1546,00 

5. MOŤKA Josef Uničov 17-0231-2194 HE 1-16:42:01 910,39 1537,78 

6. DAVID Petr Uničov 14-0334-6020 H 1-16:58:50 931,90 1530,54 

7. MACHAČ Patrik Uh.Hradiště 17-0248-971 H 1-17:48:39 1003,67 1523,77 

8. HLAVINKA Josef Uničov 19-0237-5210 H 1-16:50:17 913,23 1521,32 

9. NAVRÁTIL Luděk Haná 18-0215-1064 HE 1-17:16:35 952,17 1519,57 

10. URBÁNEK Václav Hodonín 15-0175-14 H 1-16:53:10 914,02 1515,42 

11. SRNÍČEK J. ml + Lucie Karviná 18-034-754 HE 1-17:57:32 1009,31 1512,01 

12. KREJČÍ Josef Uničov 17-0233-175 HE 1-17:01:55 922,99 1508,35 

13. NOVÁK Libor Haná 17-0212-1099 HE 1-17:04:37 925,76 1506,13 

14. VYSEKAL David + Voj. Opava 12-0222-714 HE 1-17:21:52 949,73 1503,04 

15. BUREŠ Jar. jun. Hodonín 18-0179-7994 H 1-17:09:16 924,01 1492,01 

Série tří prvních holubů ZZ Krajková 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. FRIDRICH Josef Bzenec 30 8 10 12 

2. DOBROVOLNÝ Miloslav Dubňany 57 17 19 21 

3. ZLÁMAL Jaroslav Rakvice 67 9 18 40 

4. ČULEN Jaroslav Char. Nová Ves 68 1 33 34 

5. FAJMON Team Velký Dvůr 72 23 23 26 

6. TRENZ Václav Rajhrad 77 13 29 35 

7. BLATA Miroslav Šardice 81 2 28 51 

8. KOHOUTEK Boh. + Marek Mirosl. Knínice 107 16 43 48 

9. ZEMAN František Moravany 113 11 50 52 

10. BUREŠ Jar. jun. Velké Pavlovice 124 14 41 69 

Série tří prvních holubů ZZ Cloppenburg 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 16 1 6 9 

2. JEMELKA Pavel Ing. Přerov 32 5 8 19 

3. DAVID Petr Šternberk 68 2 4 62 

4. FIALA Alois Stren 86 3 16 67 

5. JOCHMAN Zdeněk Podivín 110 17 18 75 

6. DUDA Ing. Přemysl Červenka 116 7 33 76 

7. MRTÝNEK Ladislav Olomouc 147 11 46 90 

8. ŠKOVRAN Stan. Ing. Blatec 161 14 31 116 

9. KRUTIL Michal Dřevohostice 172 35 64 73 

10. KESSLER Team Dlouhá Loučka 206 53 60 93 
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Série tří prvních holubů ZZ Brusel 

    ZS Ʃ umístění 1. 2. 3. 

1. JEMELKA Pavel Ing. Přerov 44 4 17 23 

2. KUBÁČEK Lubomír Bělkovice 160 38 44 78 

3. NOVÁK Libor Hoštice 216 13 95 108 

4. JOCHMAN Zdeněk Podivín 245 55 90 100 

5. MARŠÁLEK Igor, Emílie Staré Brno 252 28 48 176 

6. BRI.UHERKOVI Kněžpole 255 26 56 173 

7. ZEMAN František Moravany 293 66 107 120 

8. KOSTRHUN Josef Kroměříž 293 79 87 127 

9. ZLÁMALÍK Ladislav Přerov 295 27 106 162 

10. LAMÁČEK Josef + David Mutěnice 311 75 76 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězka ZZ Brusel He 16-0233-3064 Václava Jaška z OS Uničov 

 

 

Ing. Jaroslav Novotný 
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Kubáček Lubomír – Mistr ročních holubů ČR 2021 
 

 
Lubo, chtěl bych Tě představit čtenářům jako suverénního mistra ročních holubů ČR 

v letošním roce. Poděl se o nějakou „kuchařku“ jak to děláš. Co je ten základ úspěchu?  

Po mimořádně úspěšné sezóně 2020, v které se mi podařilo získat titulu Mistra republiky 
hned ve třech kategoriích (staří holubi, roční holubi, holoubata) jsem přemístil řadu výborných 
závodních holubů do chovu. Mezi ně patřila taková Esa jako „Magnum“ 16-1459, 2 x 1. cena, roční 
15/15 cen, atp. tento borec dokázal mj. i umístit 8. a 33. cenu z Moravské Krajkové proti 25.235 a 
28.171 holubům. Jde o vnuka základního chovného „Blue Toniho“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další holub umístěný do chovu byl přímý syn „Blue Toniho“ jménem „Blue Lens“ 16-1643 s 
opět 2 x 1. cena (jednou v konkurenci přes 8.000 holubů) a dvojí umístění v TOP 20 z Katovického 
memoriálu. Následoval ho holub „Blacky“ 15-2020 který se v pěti letech probojoval k účasti na 
Olympiádě v Rumunsku. Tento holub dokázal umístit řadu špičkových cen z celkem 56 závodů a 
téměř 23.000 nalétaných kilometrů. Tento holoubek pochází z kombinace krve „Toniho“ a holubů 
Van Hove-Uytterhoeven. Do chovu byl přeřazen i holub „Maik“ 15-2161 který měl na kontě několik 
úspěšných závodů a jako dvouletý letěl 2 x 1. cenu z dlouhých tratí v konkurenci oblasti. Jedna 
z těchto prvních cen znamenala 4. cenu z Moravského Knokke 2017 v konkurenci 3.404 holubů.  

K tomu jsem chovné řady doplnil po úvaze i dvěma 3letými holubicemi „JustFly“ 17-448 a 
„Paola“ 17-393. Obě špičkové závodnice, dcery základního chovného „Van Hove“. „JustFly“ 
dokázala v rámci moravských závodů umístit ve třech letech 2. cenu z Moravského závodu 
Cloppenburg proti 3.193 holubům a jako roční se umístila v Moravě na 3. místě z Katovického 
memoriálu proti 28.171 holubům. V druhém případě jde o přímou sestru olympijského holuba 
„Olympic Bull“.  
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Z toho důvodu dostali o to větší prostor roční holubi pro sezónu 2021. Vždy se snažím aby 
větší polovina závodního teamu byla tvořena ročními holuby. Pro letošek to bylo nakonec 65 ročních 
holubů z celkového množství 100 závodníků. Vzhledem k úspěšnosti ročníku 2020 v holouběcí 
sezóně jsem měl z toho dobrý pocit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ty nové ročáky dostaneš do závodního tempa hned od začátku? 

Sezónu u nás v Uničově začínáme vždy prvními dvěma víkendy se dvěma závody. Tedy 
sobota i neděle. Vždy ze stejného vypouštěcího místa. V našem případě jde o závody Mochov a 
Rakovník. Vzdálenosti na můj holubník jsou 186, respektive 260 km. Vždy se snažím nasadit v rámci 
kapacity a možností celý team na oba závody. Toto považuji za klíčové při rozletění nejenom ročních 
holubů. Při prvním společném měření ve větších konkurencích na konci května mají moji roční holubi 
již v křídlech přinejmenším 5 závodů. Domnívám se, že tyto zkušenosti jim v následné sezóně 
dovedou pomoci u těžších a větších závodů.  

Mají roční holubi nějaké limity v dalších závodech, jdou všichni na pětistovky? 

Dále již roční nijak nešetřím a letí každý týden až do konce sezóny. Téměř všichni roční 
holubi se u mě účastní druhé a třetí 5ti stovky v minimální konkurenci Moravy Střed. Některé vybrané 
jedince zkouším i na delších závodech. Pokud ho chci nasazovat na delší závody je potřeba ho 
rozletět už od první 5ti stovky. Tímto způsobem a při troše štěstí se může stát, že holub je schopen 
umístit 15 závodů. Toto je v našem závodním plánu maximum. 

Holubi závodí všichni na totální vdovství? 

Roční holuby, stejně tak jako ostatní závodníky vedu systémem totálního a klasického 
vdovství. 28 samců začíná v klasickém vdovství, zbytek teamu je veden totálním vdovstvím. Holuby 
v totálním vdovství pářím začátkem března, tak aby před prvním závodem byli již týden ve vdovství 
bez holoubat. Jak jsou holoubata přibližně 12 dní stará rozdělím holuby na pohlaví a začínám 
klasické kolečko. Holubice jsou s mladými přes noc, samci přes den. Pokud se holubi rozdělí takto 
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zavčasu, tak holubice již nesnesou další vajíčka. Toto pokládám za důležité. Domnívám se, že 
dalším snášením vajec začíná další hormonální cyklus. 

V klasickém vdovství je ten začátek jiný? 

Holubi v klasickém vdovství pářím řádově o 10 až 14 dní později. První víkend, někdy dva 
odletí ještě z mláďat. Obvykle odstavím jedno mladé s holubicí do holouběcího oddělení a samce 
nechám s jedním mládětem v závodním oddělením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nám řekneš o tréninzích před závody, vyvážíš celý tým? 

Před sezónou se snažím holuby rozletět na několika soukromých nácvicích až po vzdálenost 
Vysokého Mýta, cca 90 km. Poté již jsou holubi schopni závodit. Obvykle po nasednutí závodníků 
na vajíčka pomalu začnu již dělat systém, tzn. samci trénují ráno a večer. Holubice v poledne, kdy 
nesedí na vajíčkách. Před závody je důležitá kondice/rozlétání holubů. Pouze rozlétaní holubi po 
zimě jsou schopni již na prvních závodech sbírat slušné umístění. 

Jako daň za kondici platím občasným přetažením holubů, tzv. spadnutí křídla. Obzvláště u 
chladnějších jar je to citelné. Letos mi takto odpadlo již před sezónou asi 6 holubů. Obvykle chovatelé 
s vlažnějšími začátky tyto problémy nemají. Někdy je možnost, že se to holubovi spraví, děje se 
takto během několika prvních dní. Pokud to má již déle, obvykle k nápravě nedojde.  

Tak, a co krmení a doplňky? 

Způsob ošetřování je u mě stále stejný a byl již častokrát popsán v různých reportážích. Ke 
krmení používám belgické směsi Vanrobaeys a produkty AIDI opět z Belgie. Snažím se minimálně 
používat antibiotika a namísto nich zkouším jít přírodními doplňky. Na dýchací cesty například 
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produkt BronchoStar od Vanrobaeys, kombinuji s produktem Health Elixír od AIDI. Oboje používám 
na krmivo po doletu.  

Jako skvělé se mi osvědčily oční kapky od AIDI, jsou na bázi Silver proteinu, dalo by se říci 
přírodní antibiotika. Dle času a chuti holubům prokapávám každé oko před, případně i po závodě. 
Hodně důležité v přípravě také považuji oleje. Od loňské sezóny jsem přešel již pouze na jediný tip 
oleje a to Omega Plus Oil Extra také od AIDI. Tento olej používám k produktům jako jsou probiotika, 
proteiny po doletu, stejně tak jako ke zvlhčení energetického produktu Carbo Boost před nasazením. 
Dříve jsem používal oreganové oleje, ale myslím si, že Omega oleje jsou pro holuby přínosnější.  

Možná í díky tomu se mi podařilo poprvé v historii obsadit první tři místa v kategorii „G“ pro 
nadcházející Olympiádu v Rumunsku.  

Lubo, díky za podrobný popis metody, snad bude pro někoho inspirací. Kteří ročáci 
jsou ti TOP? 

1. Eso ČR ročních holubů se 14 cenami je fantastický holub „Carapas“ (20-6031). Tento borec 
dokázal letos získat 3 x 1. cenu v rámci OS! Z toho jedna cena byla v kooperaci s 6. minutovým 
náskokem proti 4.313 holubům! 
Je vychovaný ze syna „Blue Toniho“, který byl pářený na originál holubici od Hardy Krügera z linky 
jeho skvělého „Black Powera“. Výsledky „Carapase“: 
  1. Kooperace Tachov 336 km  4.313 holubů .. 6 minut náskok  
  1. OS  Louny  263 km  2.322 holubů 
  1.  OS  Schweinfurt 505 km      846 holubů 
  6. OS  Mochov 186 km  2.286 holubů 
22.  Kooperace Krajkova 348 km  7.023 holubů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eso ČR ročních holubů se 14 cenami 20-6031 „Carapas“ 
2. Eso ČR ročních holubů s 15 cenami je holub č. 20-6028. Je vychován po originál holubovi Engels 
z Belgického Putte (mj. otec 2. Esa ČR ročních 2017!). Jde o syna světoznámého „Den Argenton“ 
s 1. Národní cenou z Argenton a 1. Provinciální s Orleans. Tento holub byl pářený na dceru mého 
olympijského holuba „Olympic Bull“. Tento borec ve dvou letech reprezentoval ČR na Olympiádě 
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v kategorii „C“ v Polské Poznani. Sám „Olympic Bull“ měl tři „Cčkové“ závody naletěné již jako roční 
holub. Jako roční byl nejvýkonnějším holubem oblasti s 5.368 km, stal se 1. Super Esem v Moravě 
střed a 6. Esem ročních holubů ČR. Výsledky 20-6028: 

  2. Kooperace Tachov 336 km  6.096 holubů 
  3. OS  Louny  263 km  2.322 holubů 
  5. OS  Krajková 348 km  2.101 holubů 
  9. Kooperace Krajková 348 km  4.834 holubů 
22. Kooperace Schweinfurt 505 km  2.835 holubů 
29. Kooperace Tachov 336 km  4.313 holubů 

3. Eso ČR ročních holubů se 13 cenami holub 20-6027 je hnízdní bratr (!!) 2. Esa ČR ročních 
holubů! Tento borec mimo další skvělé umístění dokázal vyhrát Moravský Cloppenburg 724 km proti 
2.942 holubům a to s náskokem celých 8 minut! Přehled jeho nejlepších závodů: 

  1. MSS  Cloppenburg 724 km   2.942 holubů 
  2.  Kooperace   Tachov 336 km  6.096 holubů 
  9. Kooperace Krajková 348 km  7.023 holubů 
18.  OS  Mochov 186 km  2.286 holubů 
26.  Kooperace Tachov 336 km  4.313 holubů 
48.  OS  Krajková 348 km  2.101 holubů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eso ČR ročních holubů se 12 cenami holub 20-5854 je přímý syn Olympijského holuba „Olympic 
Bull“, který je dědem 2. a 3. Esa ročáků 2021. „5854“ mj. vyhrál Tachov v konkurenci Moravy Střed 
proti 6.096 holubům! 

7. Eso ČR ročních holubů s 12 cenami holub 20-5985 je syn vítězky Tatra derby z roku 2015 
holubice „Miss Tatra“. Ta sama byla vychovaná z hnízdního bratra Olympionika „Olympic Bull“. „Miss 
Tatra“ je mj. matkou dvouletého holuba 19-3344, který se stal 1. Super Esem ČR 2021. Jako roční 
umístil 15 závodů a ve dvou letech k tomu přidal dalších 14 závodů! 
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8. Eso ČR ročních holubů s 11 cenami holub 20-5971 je vychovaný ze špičkového závodníka 1. 
Esa ročních holubů 2019 č. 18-1030. Matka je vychována z plné sestry „Blue Toniho“.  

9. Eso ČR ročních holubů s 13 cenami holub 20-5902 je vychovaný ze skvělého závodníka a 
nejvýkonnějšího holuba ČR 2021 č. 19-3321. Jde o syna „Banderase“ s 1. cenou z Moravského 
Oostende proti 2.922 holubům! Matka od „5902“ je dcera Olympijského holuba „Gregorian“, 1. Eso 
ČR a 3. holub na Olympiádě v Poznani v kategorii „H“. 

10. Eso ČR ročních holubů s 14 cenami holub 20-5882 je vychovaný z originál holuba od Hardy 
Krügera jménem „Hugo“. Tento holub již vychoval více skvělých závodníků, mj. je i dětem 1. Eso 
holouběte testovací stanice Mazury v Polsku.  

11. Eso ČR ročních holubů s 10 cenami holub 20-5847 je vychovaný z bývalého skvělého 
závodníka s Portugalským kroužkem č. 460. Tento holub letěl 2 x 1. cenu! Z toho jednu dokázal 
získat v konkurenci OS z Moravského závodu Eindhoven 889 km. Matkou „5847“ je vnučka „Blue 
Toniho“. 

12. Eso ČR ročních holubů s 13 cenami holubice 20-5850 je vychovaná z Olympijského holuba 
„6533“, který reprezentoval v kategorii „C“ na Olympiádě v Budapešti. Tento holub je mj. dědem od 
Olympionika „Olympic Bull“.  

Lubo, je to impozantní výčet špičkových holubů ročníku 2020. Je jasné, že příprava holubů 
na takové špičkové výkony a v tom množství je ohromně časově náročná, doufám, že to 
čtenáře neodradí. Tvým ročákům přeji úspěšný přechod do starší kategorie. 
 

Luboše Kubáčka zpovídal Jaroslav Novotný 
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Novák Vladislav – mistr OS Český západ 2020 a 2021 

Přední funkcionář ČMS CHPH v komisi Standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jste se dostal k pošťákům? A jak k funkcím? 

Jako desetiletý kluk jsem chodil do Pionýrského domu v Kadani do chovatelského kroužku. 
Tam jsem poznal chov okrasných i poštovních holubů. Nejvíce se mi líbili Komárenští rejdiči. Po 
třech neúspěšných letech, téměř žádný odchov tricho, průjmy atd. Jsem začal s poštovními holuby. 

V té době skončil s chovem poštovních holubů pan stavitel Chmelík z Kadaně, který byl 
přítelem mého otce. Asi si mne oblíbil, mohl jsem denně kdykoliv chodit na jeho holubník. Daroval 
mi konstatovací hodiny i několik párů poštovních holubů a pokračoval jsem na jeho holubníku. To 
byl můj začátek s poštovními holuby, který byl utlumen povinnou základní vojenskou službou. V té 
době jsem se seznámil s Ing. Václavem Kasalem, který holubařil v nedalekém Klášterci nad Ohří.  

Ve dvaceti sedmi letech jsem se s manželkou odstěhoval z Kadaně do domku mých 
prarodičů v Ejpovicích. V předstihu jsem připravil holubník a pokračoval s chovem v novém 
působišti. Ejpovice je obec cca 7 km východně od Plzně. Tehdy Oblastní sdružení Plzeň a nyní 
Český Západ. Po tehdejším předsedovi Ing. Václavu Šebkovi, předním funkcionáři v tehdejší ÚOK  
chovatelů poštovních holubů jsem převzal funkci předsedy OS. Po několika úspěšných volebních 
obdobích mimo jiné organizace CV Rokycany, zadání projektu a výkresové dokumentace na výrobu 
typizované nástavby na nákladní vozidlo Avia prodloužené varianty, mě nahradil ve funkci nový 
předseda OS. 

Moje vize byla aby se tento projekt a dokumentace odsouhlasil jako jednotný pro ostatní OS, 
které v té době žádaly o dotace. Umožnilo by se tím používat jednotné rozměry transportních košů, 
což je předpoklad bezproblémových kooperací sousedních OS i v současnosti. V současné době 
jsem několik volebních období ve funkci jednatele OS. 

Poslední dva roky jste mistrem OS, letos 1. Vicemistr středních tratí Čech, 5. místo 
v Generálním mistrovství Čech. Jaký je dnes genetický základ tohoto úspěšného týmu? 

V současné době jsou všechny soutěže limitované a hodnocené dosaženými koeficienty. 
Potřebná selekce holubů je zaměřena na rychlost. Touto selekcí na rychlost se ovšem potlačuje 
odolnost a vytrvalost holubů. Volím kompromis a kompromisní sestavování chovných párů. Toto je 
hezká teorie, ale praxe je zdlouhavý a mnohdy náhodný neopakující se výsledek, který nás většinou 
jen zdrží a zavede do slepé uličky.  
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Genetický základ mých holubů tvoří linie originály holubů Leo Heremans a jejich čisté 
odchovy, které zůstaly po nekompromisní selekci a pokračující linie Dirk v. d. Bulck, která má původ 
m.j. z holubů Leo Heremans. Pro informaci tým Flanders Collection – Campos nakoupil 80 ks 
originálů od Leo Heremanse z jeho nejlepších holubů. Dále pak linie holubů Gaby Vandenabeele od 
německého chovatele W. Mühlenstrodt z Dortmundu. 

Čistá linie Gino Clicque a křížená s Dirk v. d. Bulck, uplatňovaná v testovacích stanicích 
holoubat, kde finálový závod je až 510 km. Pro možnost křížení zůstává chovný holub orig. Prange 
(syn 261 x dcera 261) a syn a dcera z orig. holuba Jiřího Dubského linie Vervoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozantní holubníky pro vdovce 

Kolik je vdovských oddělení, kolik vdovců a vdov?  

Tři vdovská oddělení po 16 boxech, která žádný rok nejsou plně obsazená, nekompromisní 
selekce přirozená nebo moje vlastní dle dosažených závodních výsledků v hlavní závodní sezoně a 
závodech holoubat. Jedno společné oddělení pro vdovy v osvědčených skříňových sedačkách s 
možností samostatného zavírání všech vdov nebo jen těch, u kterých se začíná projevovat lesbické 
chování. 

Ze začátku nasazujete všechny a na 300 km už necháváte partnery doma? 

Snažím se minimalizovat ztrátu holubů - partnerů vybraných špičkových holubic - vdov. Tito 
holubi nezávodí, nejdou ani na společné nácviky s OS, pouze se zúčastňují každodenních proletů 
ostatních klasických vdovců dvakrát denně, případně pravidelného vyvážení v týdnu. 

Jak vypadá příprava vdovců na závod? S jakým stavem závodíte (holubi, holubice) 

Příprava vdovců a vdov (závodím s obojím pohlavím) na novou sezonu začíná již tím, že po 
ukončení sezony zbývající H a He se zapáří dle vlastního výběru. Snesou a po deseti dnech vejce 
vyhodím a nechám je sedět na podkladcích dokud z nich neslezou. Následuje jejich rozdělení. 
Holubice jdou do společného oddělení vdov a holubi zůstávají až do jara ve svých budnících.  
V tomto režimu již volně nelétají. Po ukončení závodů s holoubaty vyberu potřebný počet samců – 
holoubat a doplním je do třech oddělení vdovců. V každém oddělení je 16 kusů. Oddělení většinou 
nejsou 100% obsazená. Praktikuji suché vdovství se čtrnáctidenním rozdělením mezi 1. a 2. 
snůškou. Vdovci a vdovy jsou minimálně 14 dní před prvním závodem rozděleni a tvrdě trénují. 
Vdovci 1 hod. ráno a jednu hod. odpoledne. Vdovy pouze 1x za den. Po celou závodní sezonu je 
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pravidelně vyvážím na cca 50 km 1x nebo 2x týdně dle potřeby. Na několik prvních závodů vdovy 
před nasazením vdovcům neukazuji (dle úspěšnosti). V ostatních závodech ano s různou délkou 
doby společného „mazlení“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chovná oddělení a s voliérou 

A co po závodě? 

Ve vodě HYP 100 Vanrobeys, čerstvý mineral grit, dietní krmivo Vanrobeys (směs dvou 
druhů diet). Podle obtížnosti závodu se upravuje doba, kdy jsou spolu. Důležité je „čarování“ 
s holuby i holubicemi, pokud se některý s partnerů opozdí! Toto je bohužel velká nevýhoda oproti 
závodění pouze s vdovci. Nevýhoda se dá eliminovat tím, že partneři špičkových holubů a holubic 
nezávodí a jsou vždy a včas k dispozici. 

Jaké nároky máte na ročáky? 

Ročních holubů mám v závodním týmu vždy více než polovinu (bývalo i 2/3), odchovávám 
tzv. nultou líheň, chovné páry pářím již několik let začátkem prosince. Toto se vůbec neprojevuje u 
závodů holoubat, ale roční holubi jsou oproti ostatním ročním o několik měsíců starší a toho 
využívám. Tak jako u holoubat v našich podmínkách je tvrdá selekce až 50%, u ročních holubů je to 
opět 50%. Pokud roční holub nebo holubice jsou alespoň pětkrát umístěni ve 20% pak teprve věřím 
v jejich kvalitu. Rychlejší roční holuby nasazuji do cca 350 km a pomalejší jdou na delší vzdálenosti. 

Jaký vliv má na výkon v závodech Vaše zaměření na standard?  

Mám rád krásné sportovní holuby, kteří mě svým výrazem oslovují. V současné době, jak 
jsem již dříve psal v článku o standardu jsou to linie Leo Heremens a následně Dirk van den Bulck, 
které chovám. U těchto holubů je perfektní stavba těla a hlavně celkové opeření, což je základní 
předpoklad dobrého standardu. Navíc tito holubi nemají, na rozdíl od našeho původního standardu, 
problém s požadovaným limitem nalétaných km ve 20%. 
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Původní standard neměl v našich příhraničních oblastech šanci na splnění limitu kilometrů. 
V Čechách jsme museli jít opačnou cestou než na Moravě. Pářili jsme hezké sportovní holuby na 
sebe. Mně se také podařilo vychovat několik účastníků CV v kategorii standard, 2x 4. cenu 
(bramborovou) v kategorii standard holoubata holubi ve výběru na Středoevropskou výstavu Brno II 
a Olympiádu v Poznani. První cenu CV holubice a 2. cenu Středoevropská výstava Brno I.  

Můj celkový pohled na kategorii standard ovlivňuje případnou selekci, která se projevuje na 
většině mých chovaných holubů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budníky v chovném oddělení 

Jak byste srovnal standard z dob, kdy jsme vyhrávali olympiády s tím dnešním? 

Je to neporovnatelné. Jsou to již desítky let vývoje a s ním souvisejících změn. Například 
poměr počtu chovatelů zabývajících se chovem standardních holubů a holubů závodních tehdy a 
dnes. Postupně se zvyšující limit nalétaných kilometrů ve 20% u standardních holubů. Současný 
trend zcela upřednostňující sportovní kategorie. Holubi jsou selektovaní pouze na rychlost a 
standardní holubi v kvalitě kdy jsme vyhrávali olympiády, jim nemou v žádném případě konkurovat. 

Co říkáte na vystavování holubů Standard bez výkonu na výstavách až po CV? 

Je pravdou, že i na olympiádách Blackpool, Dortmund, CV Dortmund byly vystaveny stovky 
krásných standardních poštovních holubů bez limitu. Ing. Kasal V., Ing. Vojtěšek L. i já jsme byli 
překvapeni nádherným výrazem a celkovou kvalitou těchto holubů. Shodně jsme si říkali, ti by neměli 
mít problém s nalétáním limitu km. Skutečnost byla asi jiná. Na posledních pořádaných olympiádách 
se již tito holubi nevystavovali. Byli jen komerční záležitostí u některých stánků. 

Nějaké léky během závodů? 

Základní pravidelné proléčení, včetně vakcinací provádím v listopadu samostatně pro 
chovné holuby a pro závodníky až před závodní sezónou. Během závodů 1x za čtrnáct dní po příletu 
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ze závodů potlačuji Trichomonády přípravkem DE WEERD B.S. Aplikuji kompletní denní rozpis 
přípravků Dr. BROCKAMP / PROBAC. 

Přední stěna závodních oddělení je z pletiva, problémy s dýchacími cestami holubů nemám. 

Kolik máte holubů v chovném oddělení? Odchováváte i ze závodníků? 

V chovném oddělení je 20 párů. Snažím se odchovat alespoň šest holoubat z každého páru 
pro objektivnější posouzení jejich kvality. Vzhledem k odchovu nulté líhně chovné holuby v červnu 
rozděluji a již neodchovávám. Dopřeji jim perfektní přepelichání a shodný šestiměsíční odpočinek. 
Pozdní holoubata žádná nemám. Mám možnost chovat pět párů v samostatných odděleních. Od 
závodníků cca 5 až 6 párů těch nejlepších si mohu podsadit vždy dvě plus dvě vejce. Výrazný rozdíl 
kvality odchovů z chovných párů a od špičkových závodníků nevidím. Po pravdě musím říci, že 
z obou skupin se většinou jen nahodile podaří odchovat výborného jedince. Na tzv. „zlatý pár“ 
nevěřím, to je jen komerční záležitost, ale název „základní pár“ ten uznávám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadějný holub 18-078-588, otec orig. Leo Heremans B-17-5140142 H x matka Leo Heremans 

Jaké nároky máte na výkon holoubat? Kolik jich odstavujete a jaká je příprava na 
závody? 

Závody holoubat je samostatné kapitola. Já jsem převzal metodu od špičkového chovatele 
Jiřího Novotného z OS Č. Budějovice, se kterým pravidelně komunikuji a konzultuji v závodní sezoně 
i celoročně. 

Každoročně odstavuji cca 120 holoubat jen na závody. Mladší holoubata, která se nemohou 
zúčastnit závodů holoubat nemám. Příprava holoubat na závody je 6 až 8 soukromých nácviků, 2 
nácviky s OS a 5 závodů, viz. závodní plán OS. Vše ostatní je stejné jako u hlavní závodní sezony.  

Očkování 2x Colvac RP, Diftovac, v závodech elektrolyt, mineralgrit, B.S., krmení dle počasí 
a fyzické zátěže. Každý den, mimo dne nasazování na závod, ráno 1 hod nucený prolet a odpoledne 
1 hod nucený prolet. Jedenkrát až dvakrát týdně holoubata vyvážím. V neděli po závodě je klid pro 
holoubata i chovatele. Holoubata tímto způsobem vedená se dostanou do optimální svalové 
hmotnosti a lehkosti. V našich geografických podmínkách 50 km Přimda (první nácvik OS) téměř 
1000 m n. m., dále několik desítek km lesní masiv před a za Rozvadovem s dravci, kteří jen čekali 
až holoubata poletí, to pro ně byla tvrdá selekce. Nebylo výjimkou, že jsme s manželkou vezli vlekem 
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za autem 5 transportních košů holoubat 125 ks a dva koše 50 holoubat se nikdy nevrátilo. I tato 
skutečnost byla jednou z motivujících, proč obrátit směr závodů na východ v českých OS 
situovaných v první linii s jihozápadní hranicí Německa a Rakouska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trochu historie, posuzování CV Č. Budějovice. Zleva Vladislav Novák, Josef Toušek, Ing. Václav 
Kasal a Ing. Oldřich Pecha 

Díky příznivému počasí a podmínkám jsem v roce 2015 byl mistrem ČR v holoubatech. Tři 
nejlepší soutěžní holoubata se umístila na 3., 5. a 8. ESO holoubě v ČR. Uvádím to proto, že se 
nechci chlubit, ale demonstrovat následující skutečnost. Jako roční holubi se tato tři holoubata 
nedožila třetího závodu v následující závodní sezoně. Vysvětlení je asi jednoduché: 

Ze 2. započítávaného závodu holoubat přišlo 24 holoubat společně 
Ze 3. započítávaného závodu holoubat přišlo 18 holoubat společně 
Ze 4. započítávaného závodu holoubat přišlo 19 holoubat společně 

Takže 3., 5., 8. ESO holoubata ČR se vždy udržela ve vítězné skupině jako „klíšťata“ a jen 
nejrychleji byla konstatována. Třetí ESO holoubě v ČR bylo účastníkem Středoevropské výstavy 
v Rumunsku. Bohužel pro mne to opět nebyl olympijský rok.  

Mým způsobem závodění a geografickými podmínkami, o kterých jsem se již zmínil, jsem 
neměl na rozdíl od mnoha jiných chovatelů dosud nikdy přetlak závodníků, které bych neumístil ve 
třech odděleních vdovců a vdov. Jsem celkem rád, že nemusím holoubata selektovat pouze v ruce 
nebo dle původu. 

Závodní sezona 2020 jako zkušební a moje první z východního směru byla pro mne také 
dostatečně selektivní. Závodní výsledky holoubat byly a jsou pro mne pouze orientační. Definitivní 
uplatnění ta nejlepší holoubata dosáhnou až po výsledcích v kategorii ročních holubů, výjimkou jsou 
samozřejmě holoubata a roční holubi připravovaní na dlouhé tratě. 

 

Jaroslav Novotný a Vladislav Novák 

Foto: Ing. Krejzek Rostislav 
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Alois Fiala - skokan roku z OS Uničov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakých úspěchů jste letos dosáhl? 

Letošní sezona v pořadí třetí, pro mě dopadla dobře. Podařilo se mi v ČR Dlouhé tratě 11. 
místo, 37. místo v Generálním mistrovství ČR, ČR ročáci 18. místo, Mistrovství DT MSS 19. místo, 
WBP Mrathon 4. místo. V Mistrovství OS Uničov 6. místo, v pásmu OS 1 to bylo 2. místo. 2. místo 
v Mistrovství OS holubic, 4. v Mistrovství ročních a 4. v Mistrovství DT OS. Královské mistrovství 
Morava střed (Zlín, Haná, Uničov) 12. místo.  

Nebýt toho začátku sezony mohlo to být i lepší. O to víc se těším na příští rok, co všechno 
zvládnu udělat ještě lépe. 

Na chovatele, který v roce 2018 ještě „nebyl na mapě“ a v roce 2019 byl v OS 35., je to 
slušný výkon. Kdy jste začal holubařit? 

S holuby jsem začal asi v 8 letech s moravskými pštrosy, červenými a černými. Otec a strejda 
mi za mé výrazné asistence postavili malou voliéru a já byl šťastnej jako blecha. Holoubci mi dělali 
velkou radost. Asi o dva roky později u mě zůstal holub ze závodu pana Koubka z Havlíčkova Brodu, 
ten mi od něj poslal kartu a rodokmen a po písemné komunikaci pozval na návštěvu na svůj holubník. 
Toto byl zlomový okamžik, od té doby mám v hlavě jen pošťáky. Od něj získávám i první materiál do 
chovu a stávám se členem OS Brno venkov ZO Moravské Bránice, kam mě přivedl otcův kamarád 
pan Svoboda Vladimír. Se střídavými úspěchy jsem závodil do roku 85 a vše přerušila vojenská 
služba. 

Můj životní příběh po návratu z vojny se s holubářským sportem neslučoval, musel jsem se 
oženit, přestěhovat a další životní láska a běh na dlouhou trať byl rybářský sport, konkrétně lovení 
velkých kaprů, který dal základ mému novému zaměstnání – výroba návnad a nástrah pro sportovní 
rybolov. Sjezdil jsem celou Evropu lovil kapří monstra kde se dalo, účastnil se mnoha závodů i MS 
ve Francii a Rumunsku. Mezitím se mi rozpadlo 20 leté manželství a já musel prodat firmu Mivardi 
s.r.o., kde mě i zaměstnali a v současné době zastávám funkci vedoucího výroby . 
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Kdy jste se tedy k holubům vrátil? 

Další životní etapa je současná, potkal jsem velice hodnou ženu, a po dvouletém vztahu 
kupujeme starší rodinný domek ve Střeni, který opravujeme. A zde začíná nový příběh, už ten nový 
holubářský (po 32 letech). Seznamuji se Pavlem Bartlem a Alešem Maulerem, kteří mě svými radami 
hodně pomohli a ZO Šumvald se rozrostla o dalšího člena. Po nocích jsem honem postavil holubník 
a v krátké době šly ven pozdní holoubátka od kluků Koukalových z Brna. Starší závodníky mám od 
Zdeňka Meisela, Míši Raputy, Pavla Bartla a Jirky Dvořáka. Už v zimě jsem odchoval holoubátka na 
sezonu 2018 se kterými jsem absolvoval celý hlouběcí program a bylo z toho v ZO krásné 2. místo 
a v OS 6. příčka. 

Jak pečujete o svoje svěřence? 

Po celou dobu sleduji dění, čtu vše dostupné a beru si rady od zkušenějších kolegů, ale 
nacházím spoustu nesrovnalostí co se týče zdravotního stavu holubů, léčení na slepo antibiotiky a 
chemoterapeutiky a jsem se vrhl na sílu přírody, což jsou bylinky, koření a oleje z něj. A ejhle ono to 
jde, holubi jsou zdraví bez parazitů velmi vitální. Postrach všech holubářů holouběcí nemoc –adeno 
když něco málo proběhlo, tak ve velmi slabé formě. Samozřejmostí je hygiena, čistota krmítek a 
napáječek je u mne na prvním místě. Nezastupitelné místo v desinfekci má obyčejný ocet, dobrý a 
levný a 2x až 3x do roka vypalování všeho zařízení plynovým hořákem. Velkým pomocníkem je taky 
wapka, hlavně na hnízdní misky, rošty a krmítka. Napaječky myji výhradně v myčce na nádobí 
s přidáním octa a bez tablet a vypadají jako bych je včera koupil nové. Nikomu nechci šahat do 
svědomí, ale na mnoha holubnících jsem se setkal s žlutými až hnědými kousky, z takových bych 
holubům vodu nepodal. Když jsme u napájecí vody, u chovných a holoubat přidávám domácí 
jablečný ocet, dá se použít i kupovaný 2x až 3x do týdne 10ml na 1 litr vody a aminovit asi 2x do 
týdne 2ml na litr. U kupovaných preparátů se držím vždy na nižší hranici dávkování, méně je někdy 
více. Z komerčních preparátů používám Sedochol a Adenostopix což je hotový výluh z bylinek. Alfou 
a omegou je grit který si míchám sám, z říčního písku, lastur, antuky, drobných semínek, ostropeřce 
a oregana. Vše zaliju lehce olejem (lososový nebo ostropestřcový), zamíchám nechám chvíli nasát 
a popráším minerály (plastin apod.) ve správném dávkování a lehce soli. Prášek se krásně nalepí 
na hrubší kousky a nepráší, holuby se po tomto gritu míní utlouct. 
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Holubice 19-0236-533 loni 35. cena Katovický memoriál MSS Jih + Střed 11.703 h, letos 9 cen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holubice 19-0400-50 vynikající závodnice, Maraton WBP 4. místo v ČR, 16. cena Cloppenburg 
MSS Jih + Střed 1.456 hol., 23. cena Leverkusen MSS Jih + Střed 1.932 hol.  
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K dezinfekci, osvěžení vzduchu a potlačování vnějších parazitů, si vyrábím výluh z hřebíčku 
(asi 100g) skořice 2ks, několik listů rýmovníku a břečťanu zaliju asi 4 litry ne úplně vařící vody a 
nechám 1 den louhovat, scedím přidám půl litru octa, esenciální olej borovice asi 20 kapek, 
esenciální olej eukalyptus 30kapek a esenciální olej hřebíček 30 kapek. Zamíchám a aplikuji 
rozprašovačem do budníků na sedačky, stěny a podlahu. Holubník se krásně provoní a holubi 
dýchají odpar, který příznivě ovlivňuje dýchací cesty. Vnější parazité nesnášejí hřebíček, takže 
odpadá používání chemických preparátů na jejich likvidaci. Tento přípravek používám i do koupele 
asi 100ml na 10l s některou levnou koupelovou solí. Holoubatům a chovným čistím jednou za 3 dny, 
v závodním holubníku denně. 

Jaký máte systém v závodní sezoně? 

Nemám příliš volného času, práce, dům, zahrada takže shrnutí. Ráno asi 20 minut krmení 
napájení, pustím holoubata a upaluju do práce. Kolem 15 hodiny příjezd domů, spískám holoubata 
na krmení, ty jsou do maximálně 5 minut všechna uvnitř. Vypustím vdovy, přeženu samce do 
oddělení holubic, vyčistím samcům asi 15 minut, připravím krmení a jdu se najíst sám. Holubice 
obvykle létají 1,5 až 2hodiny. Po jejich návratu vypustím samce, vyčistím oddělení holubic asi 10 
minut, ty se mezi tím nažraly a přeženu je do jejich oddělení. Nasypu dávku krmení samcům a jdu 
si po práci kolem domu. Po návratu samců, počkám až se nažerou a dostanou čerstvou dávku gritu 
i holubice. Grit odeberu a nedávám 2 dny před košováním, jinak ho mají pořád dostatek. Navečer si 
sednu vždy tak na 15 minut k holubicím a potom k holubům a pozoruji je, jak se chovají, mluvím na 
ně a někdy se zdá že mi i rozumí. Při této příležitosti nikdy nezapomenu vzít trošku dobrot, které mi 
zobou z ruky. Tak to funguje celou závodní sezonu, pevnej řád, jen toho času by bylo potřeba více, 
než se otočíte je 7 hod večer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakým stylem závodíte? 

Závodím jak jste jistě už postřehli totálním vdovstvím, neboť vím, že v holubicích je obrovská 
síla a pokud se správně vedou, nemají samci proti nim šanci. To potvrdil i letošní rok, kdy jsem 
skončil v OS Uničov v holubicích jako vicemistr. Problém a zatím velké rezervy mám v krmení 
závodníků a holubic obzvlášť. Samozřejmě že celý týden sleduji počasí na několika portálech a 
podle toho se snažím odhadnout krmnou dávku a její složení co se týče energetické hodnoty, ale 
každý holub má rád něco jiného a připadá mi někdy téměř nemožné toto zvládnout. Krmím na zemi 
v krmítkách, jen před dlouhými tratěmi přidávám závodníkům do zavěšených kalíšků v budníku 
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semenec a loupanou slunečnici, na dvojzávody 500 a 700 pokapu krmnou dávku v krmítku 
arašídovým olejem. 

S krmením holubic se snažím být více opatrný, mají tendenci se přejídat, poznám to podle 
toho, že hezky netrénují. Po upravení množství krmné dávky přidáním diety, se vše vylepší. Před 
závodem už holubice samcům neukazuji, je to za první pracné a za druhé se mi to zdá o mnoho 
lepší. Před začátkem sezony je vyvezu 2x do práce asi 20 km, pustím holubice, počkám 15 minut a 
pouštím holuby takže ví, že když jsou v bedně a přiletí domů tak se s partnerem setkají. Oni velmi 
brzy pochopí, co se od nich očekává. 

Jak u Vás proběhla letošní sezona starých holubů? 

Letošní sezonu jsem nezačal moc dobře, holubi pořád nechtěli jít do formy. V tabulce byl náš 
holubník kolem 20 místa, studený květen se na tom podepsal. Přední strana závodního oddělení je 
otočená na spíše východ a studené jarní větry ze severovýchodu v otevřené krajině, to není to pravé 
ořechové. Hlavně vidím problém mezi nocí a dnem kdy ráno byly na teploměru v holubníku i 3 stupně 
a odpoledne 15 stupňů. Závodníci seděli v noci na jedné noze a načepýření, nepouštěli vůbec 
prachové peří a sval sice růžový ale plný šupinek. Po prvních třech závodech jsem koupil 2 topné 
žebříky určené do koupelen a v noci přitápěl, teplota se zvedla na 8-10stupňů v noci a v dalším 
závodě to bylo hned poznat. V následujících závodech velmi pěkně holoubci chodili, umísťoval jsem 
35 až 40% holubů, někdy i více i o některá špičková umístění nebyla nouze. Zvláště velkou radost 
mi dělali ročáci, jdou jako stroje, hlavně holubice.  

Co byste chtěl vylepšit? 

Po zkušenostech už mám v hlavě plán, jak předělat závodní holubník na příští sezonu, s 
automatickou regulací vzduchu podle teploty, už se na to těším, hrozně rád buduji něco nového. 

Další problém který by se měl urgentně řešit je závodní plán, je postaven hlavně pro mega 
chovatele a nešťastné kombinace 500 +700 km v jeden víkend ovlivňuje počty nasazených holubů 
u menších chovatelů, kdy nasadí pouze na jeden závod, potom všichni brečí že náklady na jednoho 
holuba jsou příliš vysoké. Nebudeme si nalhávat, že je všechno růžové, členská základna stárne, 
nové krve není a dejme si ruku na srdce, co se pro to dělá? Pokud by i někdo uvažoval začít, stojí 
všechno velké peníze a úspěch bude záležet na tom, kolik času bude moci obětovat. Já se ke konci 
sezony málem rozváděl, dovolená o té si můžete nechat zdát a naše ženy mají s námi hooodně 
trpělivosti. 

Můj názor je, vrátit se zpátky k evidencím ne 40 ale 50 nebo 60 holubů, jedině tak se může 
narovnat hodně zakřivená startovní čára. Vím budou se lítat 2 nebo i 3 evidence na rodinné 
příslušníky ale bylo by to nejenom podle mě spravedlivější, pokud vím v Polsku to takhle nějak 
funguje. 

Díky za názor a celkově pro mnohé za velmi inspirativní povídání. 

 

Aloise Fialu zpovídal Jaroslav Novotný 
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Rozumíte tomu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokud píšete do holubářských časopisů, tak nevyhnutelně dostáváte otázky od spousty 

chovatelů. Na tom není nic špatného, pokud ode mne neočekávají příliš. Jako příklad si mužeme 
uvést kdy odstavovat holoubata. Jaký způsob je nejlepší? Odstavit velmi brzy, pouze ve 23 dnech 
(Leo Heremans), nebo ve 30ti dnech (Boeckx, Janssen Bros)? Nevím. Protože v tomto případě mám 
více otázek, než odpovědí. Ale jsou věci, kterým opravdu rozumím. 

Ad Schaerlaeckens 

 
JAN, DICK a HARRY 

Vezměte třeba Jana, Dicka a Harryho. Jména nejsou skutečná, ale ti lidé a jejich příběhy 
ano. Holanďané Jan a Dick jsou bratři a Harry je jejich dobrý přítel. Jsou posedlí holuby a ještě mají 
takové štěstí (?), že mají přítele, který je celebritou v Antwerpách. Je to hodně dobrý přítel. 

Všichni tři od něj dostali tři roky po sobě po 10ti holoubatech. Byla zadarmo a ještě si mohli 
vybírat. Zpočátku byli velice nadšeni, ale to nadšení postupně vyprchávalo. Všichni závodili 
s holoubaty jejich slavného kamaráda a na co přišli? Žádné z holoubat nebylo dobré. Bylo zvláštní 
vidět, jak sourozenci jejich neúspěšných holoubat, která už potom od kamaráda nebrali, vyhrávají 
špičkové ceny. Pochopitelně tomu nerozuměli. Já možná ano. 

ROZUMÍM 

Měli byste vědět, že toho šampiona z Antwerp znám. Bavit se s ním není žádná legrace, 
protože si neustále stěžuje na jednoho veterináře. Jeho nejlevnější návštěvy u něj ho stojí nejméně 
450 EUR. Je pravda, že jeden rok k němu opravdu nešel. Byl to rok, kdy vůbec neléčil a byl to rok, 
kdy měl nejhorší výsledky. Je tedy jasné, že za jeho výsledky stojí (také) medicína. Ten příběh mi 
připomíná jednoho Němce. Koupil líheň holoubat od Belgičana, který je mnohýma považován za 
nejlepšího dlouhotraťaře v zemi. 

Všechna holoubata byla cvičena, ale bylo to obrovské zklamání. Když měl svá holoubata 
doma, slavní „Belgičani“ teprve dolétávali… Dostali další šanci jako ročáci, ale opět, nezáleželo na 
vzdálenosti nebo počasí, beznadějně selhali. Podvedl ho snad ten Belgičan? Určitě ne. Nemohl ho 
podvést, protože si koupil celou líheň. Díky Bohu že s nimi závodil. Kdyby je dal rovnou do chovu, 
jak to dělají mnozí s drahými nákupy, tak by na holubníku měl blbců hned 200 místo těch 48. 

ODPOVĚĎ 

Lidé si velmi často příliš brzy myslí, že byli prodávajícím podvedeni. Neuvědomují si, že i 
mistři jsou velice rádi za každého dobrého holuba, kterého se jim podaří vychovat. A také je to otázka 
medicíny. Takže: „Jak je možné, že někteří mistři, kteří jsou se svými holuby neporazitelní, nejsou 
schopni prodat jediného slušného holuba?“ Je to jednoduché. Jejich holubi jsou drženi zdraví pomocí 
medikamentů a kupující z velké části takto o své holuby nepečují. 
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JSOU ZNÁMÍ 

Jména těchto takzvaných „léčitelů“ jsou známa. Já osobně proti nim nic nemám, ale co by 
NĚKTEŘÍ z nich neměli dělat je: LHÁT. Lidé jako Henk de Weerd a další veterináři často kroutí 
hlavami, když čtou reportáže o některých chovatelích. Někteří z těchto chovatelů, kteří tvrdí, že jejich 
holubi jsou držení pouze na přírodních produktech, jsou často jejich nejlepšími klienty. Abychom si 
rozuměli, není nic špatného na tom, když léčím holuby, kteří jsou nemocní. Naopak. Ale jsou mezi 
námi chovatelé, dokonce i mistři, kteří nedokáží udržet holuby zdravé bez podávání antibiotik. Takto 
vedeni holubi létají rok, dva. Ale to pro ně není problém. Nahradí je dalšími holuby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skutečný mistr a já 

SKUTEČNĚ SE STALO 

Jednou jsem navštívil takového chlápka, který byl znám jako notorický lhář. On „nikdy neléčí“, 
ale každý ví že je nejlepší kamarád s veterinářem. Když jsme pili kávu, přišla jeho žena s krabicí 
plnou krabiček a lahviček od léků. Nápisy na těch krabičkách prozrazovaly všechno. „Kde to mám 
dát?“, ptala se ho jeho manželka. Muž zrudnul a já jsem věděl všechno. Nyní byste měli vědět, že 
nejsem bojovník od přírody. Bojuji proti nepravostem, ne s lidmi. Jediné boje, které s lidmi můžete 
opravdu vyhrát jsou ty, které ani nezačnete. Ale přesto jsem ho musel vyzkoušet. Celou dobu mi 
tvrdil, že jediné na čem záleží je kvalita holubů. „Opravdu nikdy neléčíš? Ani proti respiračním 
problémům?“, zeptal jsem se. Muž zamrkal očima a dělal, jako by mne neslyšel. Ale vím, že usilovně 
přemýšlel nad tím, co jsem viděl v té krabici. 

V ROZPACÍCH 

Pohlédnul na svou manželku a pak na mne. A obráceně. Bylo to jak na tenise. „Možná tak 
jednou za rok,“ řekl a pohlédl opět na svou manželku. Tu ale najednou nesmírně zajímaly tkaničky 
na jejích botách. „Šampión“ vypadal tak zdrceně, až mi ho bylo líto. Rozhodl jsem se dál ho netrápit 
a poklepal jsem ho po rameni. „Děkuji ti za upřímnou odpověď. Vím, že jsi mi chtěl pomoct. Vždy 
hned poznám, jestli je někdo dobrý, nebo špatný člověk.“ Nikdy nezapomenu na to, jak se na mne 
tehdy podíval. 

LOUPÁNÍ CIBULE 

Když někdo výborně závodí, chci toho vědět co nejvíc. Jsou ti holubi tak výjimeční? Je ten 
holubník o tolik lepší? Nebo tak moc trénuje? Nebo ten chlap tak moc léčí? Chci to vědět a 
nevzdávám se. Jsem jak loupač cibule. Vrstvu za vrstvou až se dostanu k jádru, k pravdě. A mojí 
„dnešní pravdou“ je rada držet se dál od těchto „mistrů léčitelů“, kteří mají holuby s umělým zdravím. 
Bez ohledu na to, jak moc slavní jsou! 

 

Ad Schaerlaeckens 
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Překlad Milan Heglas 

Holubáři před 100 lety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Předčasné vychovávání 

Chraňme se co nejvíce chovu příliš časného a uspišovati chov přírody. Stačí jen několik 
krásných dnů na počátku února a už mnozí páří holuby, jakoby již tu bylo jaro. 

Tuhá zima poškodí předčasnou líheň. Holoubata, jež rodiče již v noci nechrání, jsou předem 
ztracena a mnohý nezkušený pěstitel draze  zaplatí svůj úspěch, sbíraje ráno v hnízdech mláďata 
mrtvá, ztuhlá, chladnější mramoru. Radíme vřele pěstitelům mající mladé holoubky předčasně 
v hnízdech, aby je na noc umístili do ohřáté místnosti a tak je ochránili před účinkem zimy, která je 
zabíjí. 

Je nezbytno, chceme-li, aby holub neopelichal příliš rychle a aby mohl se zúčastniti závodů 
v červenci a srpnu, zadržeti je ve vývinu tím, že mu nedáme potravy, která by v něm budila příliš 
brzo touhu po plození. Už v lednu slýcháte se chlubiti pěstitele: „Moji holubi jsou velmi veselí, jsou 
v ohni!“ Tím hůř pro ně. Lépe je slýchati méně vrkání; začnou-li brzo; přestanou brzo; nejsou-li 
holoubci odděleni, oplodní holubice, a je přece známo, čím častěji holub krmí, tím rychleji též 
opelichá. 

Doba páření 

Od těch zásad, jež jsou velmi cenné pro pěstitele poslíků, jest však neodvislá jedna, již určila 
sama příroda. Lesní holub (doupňák), žijící na svobodě, počne snášeti až v březnu. V téže době též 
veselý vrabčík se uchyluje do křivolakých mezer cihlových zdí, a i v našem drůbežníku vše se chvěje 
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nadějí a rozkošným chtěním. A proto také jsme-li moudří, až tehdy popustíme uzdu zamilovaným, 
když jsme je byli předběžně připravili. 

Dostaneme-li uprostřed dubna dobrou líheň, dosáhli jsme čeho třeba. Počne zaúčování, pak 
závody. Spáříme-li tedy v březnu, jest pak snadno ponechati holubům dost času potřebného k tomu, 
aby dovedli svou mládež ke zdárnému cíli. A to je to hlavní. Není dobře tedy začíti příliš brzo: jen 
mrzutost a zklamání by potom následovalo. 

Snoubení 

Holubi spojení se páří. Novomanželé vyhledávají samotu, spěchají si zaříditi hnízdo své lásky 
stranou, v nejtemnějším koutku. Po celý den snášejí slámu, dřívka, peří a vše co najdou. Nehodláme 
líčiti obraz jevící se od té chvíle. Toho nečteme, toho sluší viděti. Něžné ucházení se, laskání, bití 
křídly, vůbec vše je v činnosti. Touha po plození unáší oba, kůra ledová puká. 

Po opojení následuje u holubičky úplné ochabnutí. Křídla má spuštěná, je zarmoucena, 
v sebe ponořena a horečkou zachvácena. Na to se uchýlí do připraveného hnízda, zůstane tam po 
celý jeden den, sedí tam 2 až 3 noci a pak snese své první vajíčko, jež opouští jen na malou chvíli, 
bojíc se, aby nezastydlo. Dne následujícího snese druhé vajíčko. Od toho okamžiku sedí na vejcích 
holoubek od 10 hodin ráno do 3 hodin odpoledne, holubička ostatek dne a celou noc. 

Příroda sama omezila počet snesených vajíček na dvě. Ale přece se stává, že snese jen 
jediné; to tehdy, je-li snad holubička příliš mladá, anebo má-li vadné ústrojí těla. Na ponejprv toho 
nedbejme; stane-li se tak již podruhé, budiž taková holubice odstraněna. 

Nesnáze při snášení 

Stává se, že holubice postižená zduřením, nemůže snésti. Kolem vejce vytvoří se pak masitý 
obrost, jež spojí se se stěnami útrob (v děloze) a brání odchodu. Taková holubice je ztracena. 

Není řídkým případem, že holubička snáší velmi těžce; viděli jsme případ, kde se po celý den 
bolestně kroutila. Tu třeba dožádati se pomoci zkušeného pěstitele, který tlačí postupující silou mezi 
vajíčkem a prsní kostí a tak pomůže ubohé trpitelce snésti. Ale při tom opatrnosti co nejvyšší; 
rozmáčkne-li se vajíčko uvnitř těla, je holubice zraněna navždy a veta po snášení. 

 

 

 

Z časopisu „Poštovní holub“ 1923 

Převzal Ing. Jaroslav Novotný 
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Kavárna „U holuba Ferdy“ osiřela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Pešek v odborné diskusi (uprostřed) 

Když jsem se dozvěděl, že Láďa odešel do holubářského nebe, velice mě tato zpráva 
překvapila a zarmoutila. Když jsem byl na poslední návštěvě „Kavárny“ spolu s Fandou Pavlasem, 
byl Láďa plný elánu a nadšení. Překonal cévní operaci, zotavil se a spřádal plány na letošní sezonu. 
Nebyla by sice už v takovém rozsahu jako byl zvyklý, ale chuť holubařit ho nepřešla. Nikdo z nás 
zatím neví, jestli se letová sezona uskuteční v plném rozsahu nebo ve zkrácené formě a nebo jestli 
se bude létat vůbec! Tato podělaná doba nepřináší nic dobrého a co je nejhorší, vybírá si tu daň 
nejvyšší, ať mezi holubáři, tak mezi našimi blízkými. Dovolím si zde připomenout některé kamarády, 
které jsem osobně znal a kteří už své miláčky nenasadí. Do holubářského nebe odešel Karel 
Veverka, Pepa „Londýňan“ Vacek, Juraj Láš, Pepa Hodač a Ládík Pešek. Budou v dnešní době, kdy 
nás kvapem ubývá, velice chybět.  

Chtěl bych se s vámi podělit o pár vzpomínek, které mi utkvěly v paměti, při vzpomínce na 
Láďu i ty ostatní kamarády. K Láďovi do kavárny chodily návštěvy jak cílené tak náhodné. Někdo 
přišel pro radu, někdo pro nějakou tu posilu, někdo prostě jen tak na kus řeči, kávu nebo sklenku 
vína, které měl pan domácí tak rád. Nikdy nebyl nikdo odmítnut, každému se dostalo vřelého 
přivítání. Láďa měl vždy dobrou náladu a pro každého to, proč přišel. Holubářské úspěchy zde 
nechci rozebírat, ty si myslím zná dobře každý z nás, chtěl bych, aby jste si našli chvilku a vzpomněli 
si na našeho kamaráda. Když jsem přemýšlel, jak uctít jeho památku v této době, napadlo mě 
následující: obvolal jsem ty, kteří byli častými hosty v „Kavárně“ a které jsem osobně znal 
s následující myšlenkou. Každý oslovený měl možnost dát jedno holoubě do TS Řečany pod názvem 
„Poslední letka z Kavárny holuba Ferdy“. Všichni oslovení s nadšením tuto myšlenku přijali a přislíbili 
účast. Holoubata prostě poletí ještě sezonu za Láďu! Dovolím si zde tyto kamarády zmínit, jsou to 
M. Všetečka, ing. V. Kasal, F. Pavlas, Reitermannovi, Z. Masojídek, P. a M. Vítovcovi , L . Menšík, 
V. Špilar, M. Zelenka, P. Vostrý, M. Maňásek a já. S lítostí musím  konstatovat, že i jeden z nás 
přislíbenou účast nesplní. Je to J. Hodač, který také náhle odešel do holubářského nebe.  
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Na závěr mého příspěvku, který je vzpomínkou na velkého holubáře, kamaráda a dobrého 
člověka s velkým srdce jeho známou hlášku: malí lidé jsou jako štěňata, stále hraví a veselí, a 
vypadají pořád stejně. Při organizování „Poslední letky“ a seznámení kamarádů s mým záměrem, 
projevil zájem V. Kasal také  připsat pár řádek, vzpomínek na Láďu Peška. Takže dále bude 
pokračovat on. Čest památce a tichá vzpomínka na člověka malé postavy ale zato velkého a všem 
otevřeného srdce, Ládíka Pešků ze Sedlčan. 

 

Jiří Sládek 
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Výročí MS Židenice 

 

16. října 2021 oslaví brněnský místní spolek 

Židenice 90 let své činnosti a členství ve svazu 
chovatelů poštovních holubů. 

Po dvou přípravných schůzích se uskutečnila 
Ustavující valná schůze 16.10.1931 v hostinci „U 
Drápalů“, za účasti předsedy Ústředního svazu spolků 
chovatelů poštovních holubů pana štkpt. Josefa Brady. 
Prvním předsedou byl zvolen pan Karel Březovský. 

Zakládající počet 21 členů se postupně 
rozrůstal, a tak 24. ledna 1932 na I. Řádné schůzi 
konané v hostinci „U Malchrů“ již spolek evidoval 34 
členů. Zajímavostí jistě je, že restaurace „U Malchrů“ na 
ulici Vančurova 1 pod stejným názvem stále existuje. Z dob svého mládí, asi let 1960 až 1970 si 
pamatuji nasazování holubů na dvoře této restaurace do velkých přepravních košů, které se pak 
odvážely na nádraží a přepravovaly na start vlakem.  

 

Výňatek zápisu ustavující valné schůze 

Vraťme se ale do zpět do začátků spolku, kdy hned v roce založení objednával 1.000 
rodových kroužků za 508 Kč a 6 kusů konstatovacích hodin, pořádal „U Malchrů“ spolkovou zábavu 
se vstupným 3,80 Kč a vše organizoval zvolený „zábavní výbor“. Byla to doba, kdy už několik let 
vycházel náš spolkový časopis Poštovní holub a členové byli v zápise ze schůze nabádáni k jeho 
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odebírání slovy: „Kolik časopisu našeho Poštovního holuba rozšíříme, tolik vstoupenců získáme pro 
obranu našeho milého sportu“. 

Zajímavostí jistě je i přijetí předsedy Ústředního svazu spolků chovatelů poštovních holubů 
pana štkpt. Josefa Brady za přispívajícího člena spolku dne 4. února 1932. 

Spolkové závody byly pořádány z Parkáně, Domažlic, Chebu, Pelhřimova, Niše a Bělehradu. 
Ustanovena byla tak zvaná „zabavovací komise“ jejímž úkolem bylo konfiskovat poštovní holuby u 
nečlenů svazu. Uloženo ale bylo postupovati velmi slušně a hlavně aby se v prvé řadě získal každý 
za člena, pokud je to jen trochu možné. 

I v době nedávné a současné spolek aktivně holubářsky žije. Z jeho členské základy se 
„rekrutovali“ významní chovatelé a funkcionáři. Členy byli významní chovatelé Josef Hanák, Tomáš 
Soukup, posuzovatelé František Čermák a Tomáš Březa. Významnými funkcionáři byli první 
předseda MSS Ing. Jaroslav Pecha, předseda ÚOK a čestný člen svazu Antonín Polívka. 
V současné době jsou členy MS Židenice čestný člen svazu a předseda OS Brno Ing. Karel Vašíček 
a prezident svazu Ing. Jaroslav Novotný.  

Členové spolku uspořádali XXIII. ročníků oblíbené akce „Dražba poslední líhně“, kde se 
každoročně scházelo 50 až 80 chovatelů k plodným diskusím po závodní sezóně a také k nákupu 
kvalitních posil do chovu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě i zde je velkým problémem stárnutí členské základny, úbytek členů a minimální 
zájem mladých o tuto sportovní zálibu. Dnešní stav 19 členů už nedosahuje počtu zakládajících 
členů před 90ti lety. 

 

Jaroslav Novotný 
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Blahopřání 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 30.7.2021 oslavil významné životní jubileum 80 let pan 

 

Günter Dorna 

 

z Opavy-Kateřinek. Vše nejlepší, hlavně zdraví a mnoho úspěchů v osobním životě přeje manželka 
Věra, dcera Silvie s přítelem s přítelem Jirkou, syn Pavel s přítelkyní Evou a vnoučata Daniel, Ondřej 
a Deniska, sourozenci Hilda, Karel a Andělka. 

K přání se připojují kamarádi od poštovních holubů a členové z mysliveckého sdružení Gruby 
z Opavy-Kateřinek. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Dne 26.10.2021 oslaví 70 let dlouholetý chovatel poštovních holubů, pan 

 

Vratislav Malec  

z Nových Dvorů. 

 

Hodně zdraví, štěstí a životního elánu přeje rodina a kamarádi 

 

Letu zdar! 

 

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

 



 

- 43 - 

Dne 17. srpna 2021 oslavil své 70 té narozeniny dlouholetý chovatel poštovních holubů pan 

 

Zděněk Dohnal 

 

Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje rodina a přátelé z MS Polná 

 

 

 

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

 

Dne 22.5.2021 se dožil významného životního jubilea člen brněnského Místního spolku 
v Moravanech pan 

Josef Dvořák 

Hodně zdraví, závodních a chovatelských úspěchů mu přejí kamarádi z Moravan. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Dne 22.9.2021 oslavil své 75. narozeniny  

Václav Želízko. 

 Dlouholetý chovatel poštovních holubů.  

Vše nejlepší a hodně zdraví přejí kamarádi z ZO STOD v OS CHPH Domažlic 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Honorování zveřejněných článků 
 
Částka 150,- Kč za zveřejněnou stranu textu bude autorovi předána formou poukázky na odběr 
holubářských potřeb u vybraného prodejce. Při zaslání objednaného zboží poštou, je poštovné také 
hrazeno z prostředků Svazu. 

 
 

Příspěvky zasílejte na adresu: Ing. J. Novotný, El. Krásnohorské 39, 618 00 Brno 
e-mail: 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 10.10.2022 

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 
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