Olympijský vítěz „311" pana Kučery z Vlčnova
V oblasti kolem Uherského Hradiště je asi 150 chovatelů poštovních holubů. Já
to vnímám jako baštu chovatelství. První
olympiáda poštovních holubů byla v roce 1949,
poslední v roce 2019 v Poznani jako 36.
Olympiáda.
lympiáda. Z oblasti Uherské Hradiště byli
v minulosti olympijští vítězové pan B.Lesa
Lesa ze
Zlechova v roce 1965, v roce 1985 to byl pan
J.Burda z Mařatic, dále pan Š.Kopálek
Kopálek z Kunovic
v roce 1989 a hned 2x si titul odnesl pan Ing.
L.Vojtěšek z Hluku, a to v letech 2005 a
2015.Všechna tato vítězství byla v kategorii
STANDARD.
V roce 2019 byla Olympiáda v Poznani v Polsku.
Olympijským vítězem se stal pan Josef KUČERA
z Vlčnova s holubem
15-0250-311. Porazil tak celý holubářský svět v
kategorii SPORT B.
Prohlédl jsem si naši historii této kategorie
v průběhu olympiád. Prvním olympijským
vítězem byl holub „4886““ chovatelského týmu
Olympia Mácha z Krmelína. Bylo to v roce 1995
na Olympiádě v Utrechtu. Později v roce 2009 to byl holub „833“ pana
Škovrana z Nemilan
emilan u Olomouce na Olympiádě v Dortmundu.
Třetím holubem u nás v historii sport B a prvním
první holubem z OS Uherské
Hradiště na olympiádě se v této kategorii jako olympijský vítěz prezentoval
právě holub 311 – 0250 – 15 pana Kučery.

15-0250-311 H - 1.místo ČR kat. A,B,D 311. Foto doma a na olympiádě.

Dosud největšími úspěchy tohoto chovatele OS UH byl zisk Mistra OS Uherské
Hradiště, Mistra Moravy-jih, Mistra DT Moravy-jih, Eso H DT Moravy-jih, vše
v sezóně 2013. Od té doby se tradičně umisťuje v absolutní špici OS Uherské
Hradiště. Letošní výsledky jeho holubů v individuálních kategoriích však přebili
dva olympionici a navíc sourozenci, což není úplně běžnou záležitostí.
Základ jeho chovu na KT a ST tvoří holubi Janssen a De Klak, na DT pak staří
moravští Espti.
Co se týká holuba 15-0250-311, je to vítěz kategorií A,B,D v ČR, což samo o
sobě mluví za vše. Závodní kariéra tohoto holuba začala již od holouběte, kdy
proletěl celý závodní program. Jako roční na sebe již výrazně upozornil, když
dokázal zaletět 1.cenu OS z 3101 ks. Ve dvou letech bodoval 12x a z toho 3x
1.cena. Letos vše doplnil 1x 1.cenou, 3x 2.cenou, 2x 3.cenou a dalšími
špičkovými cenami. To vše dohromady znamená vítězství v ČR a vstupenku na
Olympiádu do Poznaně. Letošní výkony tohoto holuba byly poslední, Josef
Kučera s ním již dále závodit nebude, holub bude nadále v chovu. Jelikož byl
závodníkem v klasickém vdovství, nemá po něm prakticky žádné potomstvo.
Jeho bratr 16-0250-721 dosáhl
v kategorii H na 4.místo v ČR a
je druhým olympionikem z
holubníku Josefa Kučery. Tento
dokázal již jako holoubě získat
1. a 2.cenu OS a byl 5. Eso
holoubětem OS UH. Jako roční
bodoval 8x a letos jako
dvouletý 12x. Nezřídka se stalo,
že doletěl zároveň se svým
bratrem „311“ nebo těsně za
ním. Opravdu super sourozenci,
to se hned tak nestává. Co bude
dále se „721“ještě Josef Kučera neví, teprve se rozhodne, zda bude dále závodit
nebo bude následovat svého bratra do chovu.
Původ těchto super sourozenců je následující. Otcem je orig. holub od Chytilů
ze Slovenska SK-2005-0203-837, který je potomkem holuba „Merckx“ 10138 a
holubice 93, 100% Van Hee. Tohoto holuba Josef Kučera zakoupil až v jeho
osmi letech. První roky se mu z něj nic nedařilo, obrat nastal až jeho spojením
s holubicí 08-081-231 od Miloně Zelenky, která pochází z holubů HerbotsGebr.
(Den 155) a Hans Hirn. Tato pára tedy rok po roku vychovala výjimečné
závodníky, kteří Josefu Kučerovi přinesli jeho největší úspěch za celých 30 let

holubaření. Oba holubi jsou nejen excelentními závodníky, ale také jejich vzhled
a stavba těla je impozantní.
Co se týká budoucnosti a cílů Josefa Kučery, jednoznačně chce zlepšit své
výsledky na závodech dlouhých tratí, kde není spokojen. I když jeho holub „48“
vyhrál v OS kategorie C a E, byl jediným, který se dokázal na DT výrazněji
prosazovat. Proto se snažil také získat posily na tyto typy tratí a získal několik
kusů od Romana Randjáka, Pavla Bartla a Zdeňka Ondráčka. Čas ukáže, jestli
měl šťastnou ruku…
Poznámka : využil jsem text dodaný p.Kučerou.
Jsem i na : www.standardni-holub.webnode.cz
Mgr.Jiří Albrecht, Ostrava 21.3.2019

