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Letošní Oostende bylo mimořádné z několika důvodů. Byl to první závod s mezinárodní 
účastí a v obrovské konkurenci 23.000 holubů. Mimořádně nepříznivé bylo i počasí, které z 
tohoto závodu udělalo asi nejtvrdší Oostende v historii MMDT. Snad jen ročník 2006 mu 
může konkurovat délkou závodu ale asi ne rozsahem ztracených holubů. Mimořádný byl i 
start ve 14 hodin, který vzbuzuje vášnivé diskuse, ale dle mého názoru asi neměl negativní 
vliv na průběh a výsledek závodu. Můj názor vyplývá z porovnání výsledku našeho závodu 
s průběhem závodu Oostende východních Čech se startem ve stejný den v 6 hodin.  
Východní Čechy start 6.00 stř. vzdálenost 930 km rychlost  850 – 366 m/min 
NZ MSS  start 14.00 stř. vzdálenost 1048 km rychlost  870 – 372 m/min 
Dá se říct, že ani těch zhruba 120 km co měli moravští holubi navíc, neovlivnilo rychlosti.  
Vítěz tohoto závodu musel prokázat opravdu mimořádné schopnosti a vůli k návratu proto 
nám nedalo abychom se Polášků nezeptali z čeho vítěz takto extrémního závodu, jako letos 
Ostende bylo, vlastně pochází a jak byl na svůj vítězný let připravován. 
 
Martin: 
Vítězný modropasý holub 1207 „Napoleon“ je naší novou, velkou dlouhotraťovou nadějí. 
Pochází z naší, dnes již osvědčené dálkařské krve Verhellen, která je osvěžena o naši 
původní krev Roosens od p. Boleslava Novotného. Jeho otec „787“ je čistý Verhellen a patří 
mezi základní holuby našeho dlouhotraťového závodního týmu. Na svém kontě má již 3 x 
umístěné Oostende, je 13.v kategorii Sport E v ČR a získal 4. a 9. cenu ze závodu 
Maastricht a 9 cenu ze závodu Oostende v konkurenci OS Zlín. Matkou Napoleona je 
holubička Verhellen z matčiny strany a Roosens/Norman po otci. 
Již v loňském roce, jako dvouletý, ukazoval na závodech na 550-600 km, že mu budou 
dlouhé tratě svědčit. Letos byl před Oostende, mimo krátké tratě, nasazen na závod 
Wertheim (580 km), který úspěšně zvládl a poslední závod Brusel mu unikl jen o několik 
málo minut. Své jméno „Napoleon“ získal až po vítězství z Oostende podle místa startu 
tohoto nacionálu, které bylo u pevnosti Fort Napoleon. 

 

Jaká je vlastně u vás příprava holubů na Oostende? 
Martin: 
Na letošní Oostende jsme, stejně jako každý rok, připravovali pět našich nejlepších 
zkušených dlouhotraťařů, kteří byli doplněni o dva tříleté „mladíky“. Jedním z těchto mladíků 
byl právě Napoleon. Již týden před nasazením ukazoval, že má formu a táta říkal, že by nás 
mohl příjemně překvapit. Přesto jsem já více věřil těm zkušeným matadorům v čele s jeho 
otcem „787“.  
Příprava všech „sedmi statečných“ probíhala shodně a začala deset dnů před nasazením. 
Zhruba šest dnů před nasazením jsme začali zvyšovat krmnou dávku a měnit postupně její 
složení tak, aby byli holubi na závod co nejlépe připraveni. Víkend před nasazením byli 
všichni simultánně nakošováni a vypuštěni na cca 30 km a při nasazování jsme již 
neukazovali holubice. Po odjezdu holubů na start v nás zůstalo již jen velké očekávání, 
živené nadějí v úspěšný dolet.  

 

Jak proběhl dolet? 
Martin: 
Letošní Oostende bylo ovšem poněkud odlišné od předchozích ročníků. Sám si nepamatuji, 
že by v den konání závodu někdy panovaly tak tvrdé podmínky, kdy vysoké teploty a protivítr 
udělali z letošního Oostende jeden z nejtěžších ročníků.  
Na holuby z Ostende jsme čekali poctivě už od rána a čekání to bylo opravdu dlouhé. „1207“ 
přilétl na náš 1060 km od startu vzdálený holubník druhý den v 17 hodin, 17 minut a 34 
vteřin. Byl celkem v pořádku, Ostende na něm bylo znát, ale nebyl nějak mimořádně 



vyčerpaný. Jelikož se k nám hlásí holubi z OS Zlín, věděli jsme, že bude umístěn velmi 
vysoko. Prakticky ihned po příletu jsme holuba hlásili Ing. Novotnému a ten nám sdělil, že jde 
o první hlášení a že ani na kratších vzdálenostech zatím není žádný jiný holub. Holoubka si 
přišla prohlédnout i kontrola z oblasti a čekali jsme dál. Naše pocity se měnily s ubíhajícím 
časem a počáteční radost z doletu střídala nervozita, zda bude opravdu národním vítězem. 
Nakonec se ukázalo, že nejrychlejším holubem z Oostende je opravdu náš Napoleon a nám 
se splnil poslední sen, který jsme s tátou měli. Vždy jsme si totiž přáli zvítězit v mistrovství 
OS, což se nám nakonec podařilo 3 x po sobě, mít holuba na Olympiádě, což nám splnil náš 
„Olympic 78“ v Dortmundu a zvítězit z národního závodu Oostende. 

  

A co další borci? 
Martin: 
Bohužel tento poslední článek do našeho snu byl vykoupen krutou daní. Z Oostende se nám 
vrátili třetí den již jen dva závodníci a na zbylé čtyři holuby (dva z nich měli již 3x umístěno 
Oostende) čekáme do dnešního dne. Tento fakt nám částečně kazí radost z vítězství, 
kterého si jinak velmi vážíme a určitě se tím nesnižuje Napoleonův výkon. O důvodech, proč 
došlo ke ztrátám nejen našich vynikajících závodníků, lze jen spekulovat a na toto téma se 
vedly a jistě ještě povedou mnohé diskuse. Hlavním faktorem bylo zcela jistě extrémní 
počasí panující v termínu letošního ročníku, což dokladuje i mezinárodní závod z Barcelony, 
konaný ve stejný termín, který dopadl podobným výsledkem, jako naše Oostende. 

  

A jak se těšíte na další Ostende? 
Martin: 
Tradicí je třeba si vážit a nikoli je bourat. Moravské Oostende je již dvacet let svátkem a 
naprostým vrcholem sezóny a já doufám, že jím bude i v následujících letech, kdy mezi 
sebou budou soupeřit nejlepší dálkaři z Moravy a ti vítězní budou dělat svým chovatelům 
takovou radost, jakou udělal Napoleon nám. 
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