
Vážení kolegové, přátelé. 

Připravil jsem si pro vás zprávu výcvikáře, ve které se ohlédnu za sezonou minulou a lehce se 

podíváme do blízké či vzdálenější budoucnosti. 

Loňská sezona byla pro naši oblast, ale i pro další vývoj v Čechách naprosto zásadní. Po té, co jsme 

otočili směr závodů ze západu na východ, jsme byli pod drobnohledem celých Čech a jak to tak bývá, 

většina se spíše těšila na náš pád a návrat k západu. Nicméně hlavně díky vám všem, co jste se 

zodpovědně a i s velkou dávkou tolerance a rozumu chopili točení holubů na východ, se nám povedlo 

sezonu úspěšně zvládnout. V žádném případě to nebylo lehké, zvláště při prvních závodech se holubi 

na startu špatně rozletovali, ale to se postupně srovnalo. Vím, že pár chovatelů úplně nadšených 

z točení nebylo, ale šli do toho a nakonec to věřím, dopadlo dobře. A já jim tímto děkuji za to, že to 

nevzdali. Ukazuje se, že i holubi co se opozdí, skutečně snáze dotahují než ze západu.  Sezona 

holoubat pak nám vyšla tak jako žádné jiné OS v Čechách. Rychlosti nejrychlejších holoubat v 5 

závodech byly 1368, 1301, 1045, 1291, 1646 m/min. Všech pět závodů mělo optimální průběh, 

dvakrát holoubata zabojovala s lehkým protivětrem a na posledním závodě jim naopak vítr do zad 

pomohl. Nejspíš jsme měli jen štěstí, jak tvrdí škarohlídci, ale možná také ne.. 

Vypouštěním holubů konference pověřila jako celá léta před tím předsedu Ivana Voneše a po té, co 

se pro zaneprázdněnost odhlásil Jirka Konopík, výbor navrhl mě, abych ho nahradil.  

Na startování holubů se podílím již bez mála 20 let a zároveň stejně jako třeba Ivan Voneš anebo 

Vašek Špilar startujeme i holuby Moravských a Slovenských OS, které jsou někdy třeba i krotit jelikož 

by občas holuby nejraději pouštěli ještě za tmy a více méně zdaleka neřeší starty tak, jak jsme zvyklí u 

nás.  

Byť má člověk nemalé zkušenosti a prakticky celý týden prověřujete vše možné a za ta léta trochu 

víte, co jen vypadá špatně a co špatné skutečně je, nikdy nebudeme dostatečně chytří a i po 

vypuštění do ideálních podmínek je to jen holub v obrovském prostoru a dokud holubi nejsou doma a 

závod neproběhne, nikdo nemůže s jistotou říci, jak to dopadne. 

Nepleťme si přátelé názory, zvláště po bitvě, s odbornými znalostmi podloženými pečlivým 

průzkumem. Názory jsou zadarmo a snadno se rozdávají. Byť mohou být i myšleny upřímně, ale lidé 

se mohou i upřímně mýlit.  

Existují bohužel chovatelé, o kterých je veřejně známo, že si často sami svým vlastním vyvezením a 

vypouštěním vyplení holubník, a kteří se nikdy nepodíleli na vypouštění skutečně seriozních závodů 

OS, přesto si tito dovolí zavádějícím způsobem kritizovat a znevažovat často nelehkou práci startérů. 

S tímto je třeba rázně skoncovat a v rámci dobrého fungování toto nesmí být tolerováno. 

Ošetření holubů, napájení a komfort v přepravních prostředcích značky Geraldy, je v naší OS na 

nejvyšší úrovni v republice. Servis a pečlivost posádky, napájení holubů a přístup, zásadovost a 

nasazení předsedy je mimořádné. Ke startování se zde přistupuje s pokorou a vždy i zpětně 

vyhodnocujeme co udělat lépe a na co si dát příště pozor.  

Náš cíl je stále stejný. Zajistit co nejlepší průběh závodu a mít i na poslední závod co nejvíce holubů. A 

to poslední co bychom chtěli je vypouštět holuby do nepřiměřených podmínek a hazardovat s jejich 

životy. Každý rok však nabídne mimořádné situace, kdy i při posouzení všech aspektů nikdo nedokáže 



říct, kde se stala chyba. Nám se naštěstí díky bohu takové závody vyhýbají.  Ale i tak nelze vše 

svalovat na start, jak mají někteří ve zvyku. Nedokážeme ani nejcitlivějším vypouštěním zajistit, aby 

se slabé kusy, holubi z formy nebo holubi přiotrávení léky vrátili ze 400 nebo 300 km proti větru. Vždy 

bude na závodech probíhat určitá selekce, ale děláme maximum pro to, aby to nebyli průšvihy, které 

jsou občas vidět u jiných nám blízkých OS.  

S tímto souvisí i cíl a zájem mě jako výcvikáře a to, aby se OS Domažlice posouvalo v celostátním 

měřítku výš a výš. Spokojen budu s 1-3. místem mezi českými OS a do desátého místa celostátně. 

V tomto roce nám ještě budou chybět kategorie, ale v roce 2021 by se již měla naše práce začít 

projevovat. K tomu, aby naši chovatelé nalétali špičkové holuby, které v našich končinách bezesporu 

máme, potřebujeme kvalitní závodní plán a co největší počty nasazených holubů. Závodíme každý za 

sebe, ale i jako oblast a proto si vzájemně přejme. Na sestavení kvalitní kolekce, která bude 

reprezentovat naši OS, potřebujeme, aby se špičková zvířata mohla projevit, ať sedí u kohokoli z nás. 

A my bychom měli těmto mimořádným závodníkům přát a fandit. Vždyť budou reprezentovat nás 

všechny. Vím, že nastavení některých členů je takové, že si to jen těžko přeberou, ale přátelé je to 

tak. Přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno…    

Co se týká nadcházející sezony 2020. 

Závodní plán byl vyhotoven na schůzi výboru za účasti všech předsedů. Tam se sestavil tak, aby na 

něm byla 100% shoda všech. Závod po závodě, týden po týdnu se všichni vyjádřili a já jsem jen 

zapisoval datumy a místa vypuštění.   

I toto je možná ojedinělý a příkladný přístup, který zde funguje. Dokážeme se zde v přátelské 

atmosféře konstruktivně pobavit a 100% shodnout. Všichni, kdo tam byli, mi toto potvrdí.  

Toto je stav, který není sám sebou. Je to stav, na kterém se musí pracovat. Otevřenou komunikací a i 

třeba konstruktivní kritikou na správném místě a ne za zády dotyčného někde v koutě na záchodě. A 

eliminovat nekompromisně ty, kteří se svým vystupováním a negativitou snaží rozvracet a ničit práci 

nás všech. Být negativní a kritický je snadné, něco tvořit a budovat tak snadné není. Nepleťme si 

fungování OS s politikou. Máme všichni společný cíl a zájem na bezchybném fungování, nikomu se 

v práci nebrání a není proto nutné ani možné vytvářet nějaké opozice. Tak OS jako zájmová činnost 

fungovat nemůže. 

Já jsem jen rád, že patříme mezi oblasti, kde si chceme závody užít a hlavně chceme závodit. Což už 

bohužel není všude obvyklé. A víte, že třeba nově příchozí ZO Rokycany k nám nepřišla hlavně kvůli 

východu, ale kvůli tomu, že v jejich bývalé OS, to vypadá, že se moc závodit ani vlastně nechce.  

Toto je v oblastech zapříčiněno tím, že se pár chovatelů ovlivňujících chod, více než na cestu nebo 

proces, tedy chov a závody, zaměřují na výsledek (jakýsi nezdraví chtíč po vítězství za každou cenu)a 

v podstatě by jim výsledek v podobě vítězství stačil i bez holubů. Jsem přesvědčen, že když chovatel 

zapomene na pravý důvod chovu a závodů s poštovními holuby tedy lásku k holubům, měl by se 

zastavit a vrátit se znovu na začátek svého chovu a znovu najít to, co ztratil.   

Jestliže jsem na začátku říkal, že loňská sezona byla naprosto zásadní, tak letošní je zásadní zrovna 

tak. Loni jsme nepřehlédnutelným způsobem ovlivnili mínění chovatelů a otevřeli jejich vnímání vůči 

východnímu směru. Ještě ale není vyhráno a i letos budeme pod drobnohledem. A jen výborné 



férové výsledky, spokojenost našich chovatelů a posun našich holubů v kategoriích nám dá za pravdu 

a naplno přesvědčí váhající zbytek, aby se k nám přidal. 

V současnosti patříme mezi nejsilnější OS v Čechách. To vypovídá o tom, že se to tu asi dělá dobře. 

Hlavní dík patří bezesporu předsedovi OS Ivanu Vonešovi a vám všem. A je na nás na každém, jak to 

bude pokračovat.  

Já sám se snažím držet zásady „Nemáš-li nic dobrého co bys řekl, raději mlč“ Nikdo z nás neví, jak 

dlouho tady bude. Jak dlouho si bude moci ještě užít tohoto našeho krásného koníčka. Poštovní 

holubařina bude fungovat, možná se časem budou měnit podmínky, ale fungovat v nějaké podobě 

bude. To je jisté. Nikdo nemůže s jistotou říct, že opět nezačnou přibývat chovatelé. Vždyť kdo z nás 

si nemyslí, že je to ten nejkrásnější koníček.  Že třeba nezačnou, stejně jako v myslivosti, přibývat 

ženy nebo, že lidé opět najdou cestu do přírody a i k poštovním holubům. Hodně však bude záležet 

na každém z nás. Již teď plno lidí ve světě zjišťuje, že počítače kradou duše a v konečném důsledku i 

životy a odpojují se od neustálého bytí online. 

 Jedno ale přátelé jisté je. Nemůžeme koukat směrem do hnoje a myslet si, že skončíme někde jinde.  

Vážení kolegové, přeji nám všem pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější. Přeji vám všem, ať si 

v první řadě užijete sezony obklopeni rodinou a kamarády, ať máte radost z holubů a to ať vyhrají 

anebo se třeba ani neumístní. Těch mimochodem bude vždy 80%, tedy silná většina. A nenechte se 

přátelé balamutit rozvraceči a rázně je pošlete tam, kam patří. Je bez výjimky na každém z nás, jak 

bude OS Domažlice fungovat. 

Moc vám děkuji za pozornost. 
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