Kde se chovají nejrychlejší holubi na dlouhé tratě?
V Libranticích u Milana Holého!
autor reportáže Miloš Javůrek

Začátky
Pan Hollý je nyní aktivním členem ZO CHPH Třebechovic
pod Orebem, kde zastává funkci výcvikáře. On sám začal chovat
holuby jako většina z nás od dětství, kdy nejdříve měl
na holubníku okrasné holuby. Poté přišel rok 1968, kdy ho
do organizace poštovních holubů v Třebechovicích přivedl
pan Divetský.
Poštovní holuby nejprve získal od místních chovatelů, pana
Šebrleho, Nováka apod. Postupně se kupovali lepší holubi,
ale vzhledem k časové zaneprázdněnosti v té době, kdy byl
zaměstnán jako řidič z povolání. Nebylo proto mnoho času na
samotný chov. Zlom nastal v roce 2000, kdy se začal věnovat
chovu PH naplno. Od roku 2003 je ve starobním důchodu, takže
veškerý volný čas tráví u holubů.
V současné době najdete na jeho holubníku holuby na všechny
tratě, ale především je vyznavačem dlouhých tratí, proto je
tu nejvíce zastoupena stará linka kmene v. d. Espt od pana
Kolaříka a Krejčího. Střední tratě jsou posíleny od místního
chovatele, několikanásobného mistra středních tratí, pana Šafranka, kmeny Braspenning, W. Ritz x Stočes
a jiné. Pro nové osvěžení dále zakoupeni od ing. Horáka Meulemans holubi linie Kadet. Z nejnovějších
posil na jeho holubníku patří zakoupení holubi kmene Herbots od přítele Chytila, linie Lucky Number.
To by bylo o jeho osobě a chovu. Nyní přejdeme na způsob závodění a systém. Nechám ho proto volně
vyprávět.
Hollý: Pro závody mám 35 vdovců, z toho je 6 párů na dlouhé tratě. Závodím systémem totální vdovství,
tedy provádím klasické kolečko i s vdovami, přičemž na závody využívá asi jen polovinu vdov. Kritérium
pro jejich závodění je především jejich stáří. Mladé holubičky nechávám dozrát.
Trénuji dvakrát denně, ale vdovy jenom jednou. To se mi osvědčilo více. Když jsou závody, holuby
v týdnu nevyvážím. Před sezónou závodníky vyvezu dle času asi 3x na soukromý trénink a potom už letí
celý program OS.
Krmím směsi od Versele Laga, používám pouze dietu a závodní směs. Nezávodní vdovy jsou krmeny
v první polovině týdne ječmenem a v druhé polovině pak závodní směsí. To je důležité proto, aby mohly
lépe motivovat jejich partnery. Směs pro ně si míchám dle potřeby sám.
Příprava na závody
Preventivní léčba začíná v prosinci, kdy nejprve odčervím, pak holuby očkuji a celý týden potom léčím
trichomoniády. Neštovice léčím pouze jednou za dva roky. Nemívám je, proto mě to tak stačí a vyhovuje
tento termín. Závodníky pářím tak, aby holubi z prvního závodu přišli již na hnízdo jen s holubicí. Takže
u mě vdovství začíná po prvním závodě. První líheň si nechávám i od vdovců, ale pouze jen po jednom
holouběti. Nechci je vyčerpat před závody.
Na KT a ST jdou holubi týden co týden, aby udrželi formu. Na DT se připravují klasicky po čtrnácti
dnech. Dobré krmení a perfektní zdravotní stav jsou základem pro úspěch. Žádné tajné recepty nemám
a spíš využívám kombinaci krmiva s česnekovým olejem a kvasnicemi. To podávám v úterý, ve čtvrtek pak
kombinaci krmiva a energytu s kvasnicemi.
Před nasazením na dlouhou trať místo večerního tréninku ponechám DT holuby v budnících a zbytek pak
vypustím ven na trénink. Nyní pustím vdovy dálkařů do budníku a po dobu tréninku ostatních holubů mají
volný pohyb po celém holubníku. Celou noc jsou spolu a ráno jsou nasazeni vybraní sportovci na závod.
Vdovy, které závodí, držím na sedačkách zavřené jednotlivě, aby se nepářily mezi sebou. Ty právě trénují
večer, tedy jednou denně. Zbytek ani nepouštím.
Závod Ostende ze dne 28.6.2008
Ten den bylo relativně příjemné počasí. Nasadil jsem čtyři své borce, mezi nimiž byl i holub 717. Na tento
závod jsem bedlivě vybíral holuby. Krmivo zůstávalo stejné, pozornost se soustředila na tréninky a chování
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v holubníku. Vše se nakonec povedlo. Čas běžel a na průběh závodu se přišel podívat kamarád Jirka
Šafranko. Když přicházel, uviděl přilétat holuba. Šel proto hned za mnou. Já byl zrovna v tu dobu doma,
a tudíž jsem o něm nevěděl. Šli jsme se tedy hned podívat na holubník a na ovladači Tipes byl konstatován
v čase 18:12:26 holub 717. Vzdálenost 927 km překonal za 10:32:25 hodin. Ve výsledcích to znamenalo
rychlost 1466,237 m/min a první místo v OS!!! Ale to jsme ještě nevěděli. V tu chvíli vypukla mezi námi
obrovská radost. Mám vždy radost z dobrého návratu a právě těchto dálkových holubů si moc vážím. Proto
oslavy dobrého návratu vypukly, že z toho samotného jsme zapomněli s přítelem Šafránkem holuba nahlásit
výcvikáři OS. Tímto nesplnil chovatel kritéria OS a přišel o finanční ocenění z tohoto závodu.
Mě samotnému to je velice líto, mrzí mě to, ale s tím se nedá nic dělat. Podmínky jsou pro všechny stejné,
i pro mě, i pro kohokoliv, třeba pro Tebe. Mrzí mě to. Ale dle mého mínění by měl být ohodnocen vítěz
a ne první nahlášený. Ale jak říkám, je to věc sponzora.
Dále jsme sledovali v dobré náladě průběh závodu. Za 42 minut a 16 vteřin byl konstatován další holub
s číslem 02.0137.185. Sledovali jsme výsledky okolních chovatelů a průběh závodu byl mnohem těžší, než
jsme si mysleli. Věděli jsme jen o několika málo holubech, když se z nebe snesl holub 04.0137.746, kterého
zaznamenalo konstatovací zařízení Tipes v čase 20:21:58.
To byla bomba!!! Z Ostende první den tři ze čtyř doma!! Ráno jsem pak ještě konstatoval posledního
nasazeného tříleťáka, holuba 1631. Ve výsledcích nakonec bohužel nebyl, ale letěl Ostende poprvé a byl
doma vlastně hned po procentech. Takže kdybych to měl shrnout, čtyři jsem nasadil, čtyři konstatoval.
Z toho tři první den v rozmezí dvou hodin a devíti minut, ty tři umístil a především vyhrál národní závod
Ostende! Tento závod vyhrál holub „717“ i v rámci celých východních Čech!

H 04-0137-717 MK – "TORNÁDO"

"TORNÁDO"
Jedná se tedy o dlouhotraťového holuba kmene v. d. Espt. Svým příletem mi udělal obrovskou radost.
Po otevírání hodin jsme v naší klubovně seděli dlouho do noci a slavili tento úspěch všichni pohromadě.
Byla to skvělá atmosféra. Kolektiv kamarádů, pohoda, veselí, něco ostřejšího k pití a najednou jsme holuba
pojmenovali a zároveň znovu měli co zapíjet a oslavovat. Ten večer vzniklo jméno „TORNÁDO“.
Tento vítěz pochází z holubů Krejča x Březina x Toušek. Jako holoubě nebyl šetřen a nasazován na
všechny závody. Byl průměrný, jen se vracel. Jako roční byl nasazován, ale ne mnoho má na svém kontě,
jen jedno umístění. Jako dvouletý byl stále ještě šetřen, ne příliš nasazován. Jako s tříletým odstartoval
opravdu sportovní kariéru, umístil Ostende, Koblenz, ale z důvodu ukončení sezony zapříčiněné ptačí
chřipkou nemohl být dále nasazován.
Jako čtyřletý se dvakrát rozlétl na krátké trati a poté následoval systém dlouhých tratí, kdy umístil Koblenz
1, 2, vyhrál Ostende a při návratu z druhého Koblenzu přišel zraněný. Proto nebyl nasazen na poslední
závod Sint Niklaas.
Zajímavostí tohoto holuba je, že jeho budník si vybral na podlaze holubníku. Z toho vyplývá, že veškeré
fámy o tom, že holub dobře neletí ze spodních budníků, jsou tatam.
Chovatelské zařízení
Mám dřevěný holubník, který je asi 60 cm nad zemí, dřevěná podlaha, která je vylitá 5 cm zatepleným
betonem. Strop, který je z pletiva a ve štítech mám dle počasí regulovatelné otvory, kterými prochází
vzduch. Přední stěna je z pletiva, která se dá zatemňovat dle potřeby překližkami. Vnitřní vybavení je
jednoduché, avšak velice účelné dle potřeb mých, i holubů.
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Pro svou potřebu si nechávám cca 60-70 holoubat, jak od vdovců, tak i od 15 chovných párů. Před jejich
závodní sezónou je cvičím pětkrát na soukromých trénincích
a poté absolvují program OS. Po druhém až třetím závodě
některá holoubata zastavím a zbytek dolétá celý program. Po
sezóně zbude asi 20 holoubat. Zbytek selektuji ještě v ruce.
Chovné holuby mám ve zvláštním holubníku, kdy opět čerstvý
vzduch, prostorná voliéra a klid dopřávají dobrému odchovu
mladých. Tento holubník je vybaven roštem, proto
nejsou rušeni při čištění.
Javůrek: Pane Hollý, při mých návštěvách u holubářů se často
ptávám, jaký mají názor na holouběcí závody. Jak je to u Vás?
Hollý: Co se týká holouběcích závodů, nedávám jim přílišný
důraz, nebo alespoň na holoubata, která závodí. Ale rozhodně je nepodceňuji! Hlavně, aby se holoubata
vracela, protože co se týká holubů na DT, jsou vesměs pomalejší, než to krátkotraťoví, protože musí dozrát.
A proto nad jejich výsledky se zastavuji až po sezóně, kdy provádím selekci zbylých, kdy také koukám na
jejich původ od osvědčených holubů.
Javůrek: A jaký názor máte nad plánem OS, konkrétně nad jednotlivými kategoriemi závodů?
Hollý: Tak třeba dlouhé tratě by měli létat téměř všichni chovatelé. My, kteří jsme příznivci spíše dálek,
také nasazujeme na krátké a i tímto děláme procenta chovatelům, kteří létají jen krátké, nebo střední
vzdálenosti. Je to také proto, že chceme prolétnout dálkaře, ale nejen tím děláme právě ta procenta. Zvýšil
by se počet nasazených holubů a tím se vracíme i k tradici, která tu je již několik desetiletí a neupadala by
tak, jako v poslední době, kdy v rámci pásma ani někdy nesplníme minimum, potřebné pro počítání
výsledků do pásma. Co se týká závodů v OS, naše oblast je velice rozlehlá. Když máme pásma, mohli
bychom podle mě ještě spravedlivěji závodit. Dříve jsme letěli závody z Halle, Schwerinu nebo Rostoku,
tedy místa vypouštění byla směřována na SZ. Tím by se snad staly závody spravedlivějšími i pro chovatele
ze ZO Vamberk, kdy mnozí mají vzdálenosti od chovatelů na kraji OS o 80km delší vzdálenost!
Ale to je na zamyšlení každého, a především na valné hromadě. Je to zájem každého z nás.
Javůrek: Takže tím jste nakousl problematiku. Co je podle
Vás momentálně důležité, abychom si udrželi náš sport
atraktivním i např. mladým chovatelům?
Hollý: Vždyť ty to znáš. Jsi také mladý a víš, kolik mladých se
dnes pohybuje v tomto koníčku. Dle mého názoru by měli být
více zapojováni právě mladí a s tím souvisí i to, abychom jim
udělali podmínky. Při dnešních cenách za dopravu, náklady
na chov a krmení, nebo na pořizování kvalitních holubů,
alespoň do začátku je u mnohých šílené.
Kdybych si měl spočítat, kolik bych vynaložil do začátku,
abych byl alespoň průměrným, aby mě to za dva roky nepřestalo
bavit po sérii neúspěchů, bylo by to moc peněz, které ani mnozí nemají (holubník, krmivo, holubi, poplatky,
benzín, hodiny). Měli by mladí chovatelé mít snížené příspěvky a mohli bychom jim pomoci do začátku,
protože mladých příliš nepřibývá a naše chovatelská základna stárne.
Javůrek: Zřejmě Vaší skromností jste nám ani neřekl Vaše osobní vize. Jaké tedy jsou?
Hollý: Co se týká mě, je to jednoduché. Každý se chce zlepšovat, i já nechci být pozadu, a proto se snažím
minimálně o stejné výsledky, jakých jsem dosáhl. Ale chci být lepší.
Javůrek: To je jasné a logické. Kdybyste to řekl obráceně, nevěřil bych Vám.
Hollý: Ano, nechci usnout na vavřínech a i pro příští rok se chci udržet v první dvacítce chovatelů.
Javůrek: To jistě ano. Však tady máte vážení čtenáři výsledky po sezóně 08:
OS TRUTNOV - 13. místo celkově z celkového počtu 137 závodících chovatelů.
V pásmu se pak umístil p. Hollý na krásném 7. místě.
KT: 27. místo / 137 chov.,
ST: 13. místo / 131 chov.,
DT: 14. místo / 91 chov.
Toto jsou výsledky v rámci celé OS.

Hollý: Já bych ještě chtěl popřát všem chovatelům klidnou přípravu na následující závodní sezónu,
především pevné zdraví a jejich drahým polovičkám ještě o kapku více nervů a porozumění.
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