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Vážení přátelé, věděl jsem, že 

sezóna 2011 vycházela Borisovi 

nadmíru skvěle. O to větší byla 

má radost, když jsem se 

dozvěděl, že tvrdá práce jeho a 

jeho holubů byla korunována 

ziskem titulu Vicemistra Belgie 

v kategorii dlouhých-středních 

tratí. Další úspěch v podobě 8. 

místa v národním šampionátu 

ročáků je jen stvrzením toho, 

že se nejedná o žádnou 

náhodu…   

ZAČÁTEK ÚSPĚŠNÉ CESTY 

Boris Burniat, narozen v roce 

1986, bydlí na jihu Belgie ve 

vesničce Sainte Marie sur 

Semois. Chovem holubů se 

zabývá od roku 1997, kdy se 

zároveň stal členem klubu 

„Union Colombophile VIRTON- 

ST. MARD” , provincie 

Luxembourg. Začátky, jak už to 

v našem sportu bývá, pro něj 

nebyly lehké. Navíc byly tězší o 

to, že nikdo z jeho rodiny 

holoubky nechoval. Ale naštěstí 

pro Borise se našel chovatel 

ochotný pomoci- Michel Muller. 

Prvního závodu v životě se Boris 

zúčastnil v roce 98. Na závod 

250 km Boris poslal pozdního 

ročáka, což pobavilo kolegy 

z klubu. Jak sám Boris říká: „Asi 

měli pravdu, protože holoubek se 

vrátil až za pár dní.“ O pár 

týdnů později se Boris zůčastnil 

svých prvních závodů 

s holoubaty. A první dva závody 

mu vyšly opravdu skvěle, když 

jeho mladíci získali první 3 ceny 

v klubu. Ale to bylo v tomto 

roce vše. „Stejně jako mnoho 

dalších mladých chovatelů jsem 

se i já dostal do problémů, 

způsobených nedostatečnými 

znalostmi  s organizací a 

vedením mého týmu. Nicméně 

mé odhodlání a touha k dosažení 

lepších výsledků mne zavedla 

k mnoha špičkovým chovatelům. 

Od těchto jsem koupil holuby a 

také dostal nějaké rady“.            

„V létě 2004 jsem měl to štěstí, 

že jsem se potkal s Robertem 

Morrierem. Robert je díky svým 

neuvěřitelným výsledkům známý 

také pod přezdívkou 

„Haccourtský čaroděj“. Od 

tohoto setkání jsou velmi 

dobrými přáteli. Robert Borisovi 

předává všechny své znalosti a 

tajemství, která ho přivedla tam, 

kde se nachází- do špičky 

belgického holubářství.  

ROBERT MORRIER, 

ČARODĚJ Z HACCOURTU 

 Teď bych si dovolil na chvíli 

odbočit od Borise a ve zkratce 

bych Vám představil Roberta 

Morriera, který je hodně známý 

ve francouzsky hovořící části 

Belgie. Robert, letos 70-letý,  je 

pokračovatelem rodinné tradice-

chovu poštovních holubů. Oba 

dědové i jeho otec Lambert byli 

chovateli holubů. Počátky tohoto 

chovu sahají až do roku 1920. 

Tehdy tvořily chov holubi  

Bostijn, Cattrysse, Borguet de 

Wandre (linie St Vincent) a 

Gaillard de Housse. Po válce byl 

chov doplněn holuby Cattrysse, 

Bostyn a Delbaere. Robert 

přebral otěže chovu v roce 1976. 

A otěže přebral opravdu 

razantně. Do chovu zakřížil 

holuby Van Sweefelt, 

Verbruggen a Jansseny. 

Výsledkem tohoto zakřížení se 

stala překrásná linie holubů 

známých též jako linie 

„ROBOTů“, která koluje do 

dnešních dnů v žilách spousty 

špičkových závodníků. V roce 

2000 je chov znovu osvěžen o 

holuby D´Hondt, Van der 

Wegen, Theelen, Herbots a 

znovu o Jansseny. Robert se 

snaží vést svůj chov co 

nejjednodušeji. Ostatně s jeho 

velkým pracovním zatížením to 

ani nejde, protože denně má na 

holuby max. 2 hodiny času. 

V této situaci  Robert pokládá za 

nejdůležitější zdravotní stav 

svých holubů,  kdy v případě 

problému nikdy neváhá 

s návštěvou veterináře. Některé z 

výsledků R.Morriera:   

                                                 
1er National MONTAUBAN 8.027p. 

‘01 

1er National ORANGE Femelles 426p. 

‘04 

1er Interprovincial CHÂTEAUROUX 

8.921p. ’04  

1er Interprovincial LA CHÂTRE 

7.776p. ’04  

5e National NARBONNE 9.104p. ‘98 

5e National ST. VINCENT 6.521p. ‘07 

5e International ST. VINCENT 

7.502p.‘07 

6e Semi-national ST. VINCENT 710p. 

‘01 

8e National ORANGE 7.568p. ‘04 

14e National ARGENTON Femelles 

1.340p. ‘04 

18e National PERPIGNAN 3.598p. ‘02 

21e Semi-national BERLIN 2.292p. ‘07 

33e National ARGENTON 3.994p. ‘04 

35e National BEZIERS 4.959p. 03 

38e National BRIVES 22.026p. ‘01 

40e National zonal LA         

SOUTERRAINE 1.862p. ‘07 

49e National ORANGE 7.568p. ‘04 

50e National IRUN 5.846p. ‘07 

76e National BOURGES 12.542p. ‘07 

84e International IRUN 15.627p. 

 
PRVNÍ SENZACE 

 

Nyní, když jsme si trochu 

představili Roberta Morriera, se 

vrátíme zpět k Borisovi. 

V roce 2004, 6 let od prvního 

závodu s pozdním ročákem, se 

Belgie měla dozvědět o tehdy 18 

letém chlapci jménem Boris 

Burniat. V tomto roce jeho 

hvězda poprvé zazářila... A 

postaral se o to jeho „Mistral“. 

Ten získal 8. národní cenu 

z Marseille proti 5738 holubům 

(mezinárodně 20. proti 19627 

holubům) a 5. národní cenu 

z Montelimar proti 8538 

holubům. Získat 2 ceny v TOP 

10 z národních závodů během 1 

roku se v tom roce podařilo jen 2 



holubům v Belgii . A jeden byl 

ze Saint Marie...V roce 2006 

kráčel ve stopách „Mistrala“ 

další Borisův holub- „Blitz“. 

Tomu se v rozmezí pouhých 3 

týdnů podařilo získat 10. 

mezinárodní cenu z Carcassonne 

(10323 holubů) a 108. 

mezinárodní z Bordeaux. Opět 

excelentní výsledek Borisova 

holoubka. Belgie poznala 

„Čarodějova učně“.  

 

KVALITA-ZÁKLAD VŠEHO 

 

 Pojďme si trochu detailněji 

prostudovat původ Borisova 

chovu. Jak jsem se zmínil už na 

začátku, první osudový člověk, 

ochotný Borisovi pomoci 

v začátcích, se jmenuje Michel 

Muller. Michel vlastnil linii 

Morrierovych „Robotů“, ke 

kterým se dostal přes Lamberta 

Hellinxe. Hellinx vyhrál v roce 

1994 právě díky Morrierovým 

„Robotům“ mezinárodní 

Marseille!!! Dále v roce 94 

Michel koupil na dražbě 

Verbruggena holuba 

2061302/1994, syna „Witpen 

91“, vnuka slavného 

„Kletskopa“ a z matčiny strany 

vnuka „Kadeta“, který byl pářen 

s dcerou „020“, tzn. to nejlepší, 

co mohl z Verbruggenových 

holubů získat. Další holuby měl 

Michel od Victora Lemmense –

ten je vlastníkem řady 

špičkových holubů ze slavných 

chovů (Gommaire Verbruggen, 

Flor Engels, R. & X. Verstraete, 

Houben-potomci zlaté páry 

„Jonge Artiest“ x „Kletskopje“-

dcera Kletskopa) A právě díky 

Michelovi mohl i Boris čerpat 

z těchto holubů.  

Boris velmi brzy pochopil, že 

kvalita holubů je jedním 

z nejdůležitějších elementů 

v našem sportu. Proto v roce 

1999 zaklepal na dveře 

u Herbotsů. Zde koupil několik 

holubů. Nejdůležitějším pro 

Borisovu budoucnost byl syn  

slavného olympijského holuba 

v kategorii All-round -

„Boemeranga“původem od Lea 

Van Rijna. Tento holoubek se 

posléze stal otcem mnoha 

vynikajících Borisových holubů-

provinčních es. Dále se Boris 

přes Herbotsy dostal ke svému 

dalšímu osudovému holubovi- 

„Blinkiemu“. Blinkie, nádherný 

bílý holoubek, pochází od 

šampióna ROBBENA Clémenta, 

majitele slavného „Asterixe“ 

,esa středních tratí KBDB 1997, 

kterého poté koupil Herbots. 

Rok 2002 byl rokem mnoha 

návštěv. Prvně Boris zaklepal na 

dveře u Houbenů. Z této 

návštěvy si Boris odnesl několik 

vajíček a 2 holoubata- mezi nimi 

vnuky páru „Jonge Artiest“ x 

„Kletskopje“. V tom samém roce 

a ještě v roce 2003 navštívil 

Gommaire Verbruggena. Od něj 

si donesl vajíčka a holoubátka 

z jeho fenomenálních holubů. 

Tak se do Sainte Marie dostali 

holubi krve páru „Schilderij“ x 

„Kleine Aske“ a jejich 

senzačních synů  „Kletskop“, 

"Massis", "Teen", “Godfather” a 

"Kadet". 

Aby toho nebylo málo, vydal se 

Boris do Putte k  Flor ENGELS 

& Sohns. Od nich putovali do 

Sainte Marie další skvělí holubi. 

Např. dcera holuba “Den 

734/99”, tzn. vnučka současného  

základního holuba “Den 178/94” 

. V roce 2005, její polobratr 

(“Den ARGENTON”) vyhrál 

národní závod Argenton. 

Počátkem roku 2006 lidé z 

vesnice přinesli Borisovi 

unaveného holuba. Tento 

holoubek, vynikající závodník,  

nepatřil nikomu jinému než Jos 

& Jules Engels. Na důkaz 

vděčnosti putoval na jih Belgie 

syn  4. národního holuba z 

Argenton a také potomci z jejich 

chovného základu “Den 231/86", 

"Den 178/94", "Den DIKKE", 

"MARIEKE", "Den 734/99", 

"Den 698/93"… 

No a konečně ke konci sezóny 

2004 se na holubníku Borise 

představili první holubi Roberta 

MORRIERA, “Haccourtského 

čaroděje”. Robert měl v roce 

2004 velmi úspěšnou sezonu. 

Úspěšnou sezonou myslím zisk 

více než 30 vítězství. Z těchto 

vítězství pro Vás “vypíchnu” 1. 

národní cenu holubic ze závodu 

Orange a dvě vítězství na 

interprovinčních závodech 

Chateauroux (8 921 holubů) a La 

Châtre (7 776 hol.) ”To byl jeden 

z důvodů, které mě vedly k 

pořízení jeho holubů. Dalším 

důvodem byla pověst jeho 

neuvěřitelné linie ”ROBOTů”. 

Tak do Sainte Marie putovali 

synové a dcery z chovného 

holuba ”Robot 13”, sourozenci 

holubičky ”Orange” (1. národní 

cena z Orange-holubice) a další 

potomkové skvělých holubů... 

Tento mix skvělých holubů, ruku 

v ruce s perfektní péčí Borise, 

položil základy budoucím 

úspěchům na národní a 

mezinárodní scéně. Když to 

vezmeme pěkně od začátku, tak 

jak jsem Vám už v úvodu 

prozradil, mezi první opravdu 

špičkové výsledky se řadí 

úspěchy ”Mistrala” a ”Blitze”. 



Dále stojí za zmínku 3. 

mezinárodní cena z Bordeaux, 6. 

národní cena holubičky”Miss 

Gueret” ze závodu Gueret proti 

14 245 holoubatům... To je 

opravdu jen zlomek úspěchů 

holubníku ze Sainte-Marie. 

Celkově do dnešní doby Boris 

získal 10x cenu v TOP TEN 

(mezi)národně, 34 

(inter)provinčních vítězství, 

mnoho provinčních titulů a 

nalétal mnoho provinčních ESO 

holubů. Dvakrát získal titul 

Vicemistra Belgie v soutěži 

mladých chovatelů...Už pouze 

tyto výsledky musí zaujmout 

každého z nás, obzvlášť jedná li 

se o výsledky 25-letého 

chovatele. A pak přijde rok 

2011, který korunoval všechny 

dosavadní úspěchy. Špičkové 

dolety holoubků ze závodů 

zajistily Borisovi titul 

Vicemistra Belgie na dlouhých-

středních tratích a 8. místo v 

belgickém Mistrovství ročních 

holubů. Dále to byla 1. cena z 

Nevers proti 9694 holubům, 4 

ceny v TOP 36 z národního 

Bourges II proti necelým 10000 

holubům...Celkově v roce 2011 

13x umístění v TOP 50 

(mezi)národně... Nejlepší 

umístění ze závodů v letošním 

roce si můžete prohlédnout v 

přiložené tabulce, protože si 

netroufám vybrat... 

To je opravdu jen zlomek cen a 

úspěchů, kterých Boris v 

posledních letech dosáhnul. Na 

zveřejnění všech by bylo potřeba 

mnoho stran a já doufám, že 

jsem Vám uvedl alespoň ty 

nejcennější. Teď pojďme položit 

několik otázek samotnému 

Borisovi:  

 

Na předchozích stránkách  

jsem čtenáře seznámil s tvým 

chovem a liniemi chovaných 

holubů. Přesto se ještě zeptám, 

máš nyní na holubníku nějaké 

nové holuby, které 

zabudováváš do týmu? 

Od roku 2004 jsem si nepřinesl 

téměř žádné holuby jiných linií. 

V letech 2006,2007 jsem si 

donesl pár holubů od Engelse, 

pak několik holubů od Roberta 

Morriera v letech 

2005,2007,2009 a nakonec ještě 

v roce 2009 jsem si donesl syna 

základního holuba od Michel 

Mullera. Takže vidíš že jsou to 

pořád ti stejní holubi, se kterými 

pracuji už několik let. Stávající 

holuby se snažím stále pářit tak, 

aby v rodokmenech odchovů byli 

zastoupeni vždy minimálně 2 z 

mých základních holubů. To 

platí pro tým středotraťařů. Co 

se týká dlouhých tratí, na ty 

využívám stejných holubů jako 

na střední tratě, ale je pravdou, 

že od roku 2009 jsem přinesl pár 

holoubků jiné krve. Ale na 

hodnocení je ještě brzy. 

 

Tímto bych téma původu 

tvého chovu uzavřel. Než nám 

popíšeš, jak si připravoval svůj 

tým pro tak úspěšnou sezonu, 

mohl by si nám ve zkratce 

popsat podmínky a propozice 

národních mistrovství, ve 

kterých si letos uspěl? 

Dlouhé střední tratě (Grand 

Demi-Fond): Mistrovství pouze 

pro staré holuby, do kterého se 

počítá 5 různých závodů ( v 

některých oblastech si chovatelé 

mohou vybrat několik  závodů 

během jednoho víkendu!) Na 

těchto závodech jsou soutěžním 

družstvem první 2 nominovaní 

holubi. Závody, které se počítají 

do tohoto mistrovství, se musí 

uskutečnit v rozmezí od začátku 

května do poloviny srpna 

.Minimální stanovené počty pro 

tyto závody jsou 20 chovatelů a 

150 holubů. Co se vzdáleností 

týká, tak pro mne to jsou závody 

od Nevers (347 km) po Limoges 

(534 km). Když se podíváš na 

výsledky, tak zjistíš, že jsem 

jedinný chovatel z Francouzsky 

hovořící části Belgie, který se v 

tomto mistrovství prosadil. 

Nejbližší z mých soupeřů žijí ve 

vzdálenosti 120-150 km. Už tak 

těžké mistrovství pro mne bylo 

stížené dalším faktorem. Naše 

provincie Luxemburg nemá 

dostatečné množství závodů k 

dosažení takového umístění v 

národním měřítku. Z toho 

důvodu pro mne byly klíčové 

národní a mezinárodní závody. 

Ty jsou specifické množstvím 

holubů a hlavně velice rozlehlým 

doletovým pásmem, zkrátka 

žádný med. Mezi nejpovedenější 

závody určitě počítám národní 

Bourges II, kde můj tým 15 

holubů získal 4 ceny do 36. místa 

proti necelým 10000 holubům a 

také mezinárodní Nevers, které 

jsem vyhrál. Mimochodem ze 

závodu Bourges II to byl nejlepší 

výsledek v Belgii. 

Mistrovství ročních holubů- 6 

závodů v rozmezí dubna až 

srpna, družstvo tvoří první 2 

nominovaní holubi. Minimální 

počty-15 chovatelů a 150 

holubů. Ty počty se někomu sice 

můžou zdát úsměvné, ale je třeba 

si uvědomit, že při tak malém 

počtu holubů není jednoduché 

získat dobrý koeficient. 

 

Tak nám teď konečně řekni 

nějaká ta tajemství ve tvé 

přípravě. 



No secret, no wonder (žádné 

tajemství, žádný div). V zimě 

vdovci odchovají první líheň 

podsazenou od chovných holubů. 

Než stačí holubičky snést další 

vejce, jsou páry rozděleny a 

každý z partnerů dochová jedno 

holoubě. Koncem února, po 

téměř půl roce, kdy jsou holubi 

uzavřeni, je začnu pouštět k 

proletům -zprvu létají jen tak 

vlažně. Do prvních nácviků už 

ale je jejich kondice v pořádku. 

Takže na přelomu března a 

dubna uskutečním pár 

soukromých nácviků, provede se 

kontrola zdravotního stavu 

veterinářem a v případě potřeby 

se provede příslušné opatření-

většinou to je jen kůra proti 

trichomoniádám. Po posledním 

nácviku ukážu vdovcům 

holubičky- poprvé od jejich 

rozdělení v únoru!  

Během sezony musejí trénovat 2x 

denně  v délce 45-60 min. 

Jakmile sezona začne, zpravidla 

okolo 15. dubna, jsou holubi 

nasazováni většinou každý týden. 

Po cca 8 týdnech už jdou do koše 

zhruba co 2 týdny. Ale to není 

pravidlem. Všechno záleží na 

stavu a formě holuba. Například 

na národní Bourges II, které se 

košovalo v úterý, jsem nasadil 

holuba, který se vrátil v neděli z 

Nevers...Velký důraz kladu na 

regeneraci holubů-čím rychleji a 

kvalitněji proběhne, tím lepší to 

je s výhledem k dalšímu závodu. 

Z kraje týdne krmím lehkou 

směsí a postupně přecházím na 

klasickou sportovní směs. 

Množství a počet dní záleží na  

kondici holubů, průběhu 

posledního závodu, délce 

následujícího závodu, 

počasí,...Holuba má cenu 

nasadit na závod pouze tehdy, 

když je na to připravený. To je 

jen na nás, abychom to poznali! 

Ještě co se zdravotní péče týká, 

tak zdravotní stav chovu 

konzultuji s veterinářem a 

všechno provádím jen dle jeho 

doporučení. V sezoně to bývají 

hlavně opatření proti 

trichomoniádám, ošetření 

dýchacích cest,...a před sezonou 

to jsou preventivní vakcinace. 

 

Tak to byl tvůj systém 

přípravy holubů, systém, který 

se třeba u jiných chovatelů v 

mnohém odlišuje... Mnohokrát 

si mi tvrdil, že k našemu cíli 

vede mnoho cest... Tím 

narážím na naši nedávnou 

debatu ohledně zatemňování 

oddělení vdovců v době 

odpočinku. Sám říkáš jak je 

důležitá 

regenerace...Pamatuješ si, co 

jsi mi tehdy řekl? 

Ano, to si pamatuji. Já už vdovce 

nezatemňuji a zřejmě už ani 

nikdy nebudu. Dříve jsem to 

dělal, ale holubi se díky tomu 

nikdy nedostali do špičkové 

formy. Když to přeženu, tak díky 

tomu byli v holubníku jako v 

ledničce. K dosažení formy 

potřebuješ teplo. Teplo = slunce. 

Když zatáhneš závěsy, zabráníš 

tím slunci, aby mohlo svítit 

dovnitř holubníku...A dál. Na 

mých holubnících vdovci třeba 

mohou vidět venku trénující 

holoubata, vidí je ikdyž sedí na 

střeše. Dle mého názoru je holub 

velmi zvědavý tvor. Když mu 

zatáhneš závěsy, nevidí co se 

venku děje, ale slyší to. A to ho 

dělá velmi nervózním, což není 

dobré. 

 

Jde vidět, že každé rozhodnutí 

v našem sportu si žádá 

pečlivou rozvahu. Může se 

stát, že naše touha po vylepšení 

čehokoliv, může mít i opačné 

následky. Pojďme zpět k tvé 

letošní sezoně. Kteří holubi ze 

tvého týmu patřili letos mezi ty 

nejúspěšnější? 

”Mustang” je s 1. cenou z 

Nevers (nejrychlejší z 9694 hol.) 

pravděpodobně jedním z nich. 

Druhým je ”Magnum”- 5. 

mezinárodně z Nevers, šest dní 

poté 36. národní cena z Bourges 

a mnoho dalších špičkových cen. 

Navíc ”Magnum” se postaral o 

4 body do Národního 

mistrovství. Několik dalších 

holubů má na kontě 10-13 cen z 

12-13 závodů. Dva nejlepší 

ročáci mají po 7 umístěních do 

9. místa z provinčních závodů. 

Těžko vybrat... 

 

”Mustangova” 1. cena z 

Nevers je jistě v této 

konkurenci super výkonem. 

Můžeš nám říct něco o jeho 

životě? 

Tento holub se narodil v červnu 

2007. Pochází ze špičkového 

holuba -ESA středních tratí, 

vítěze interprovinčního závodu 

Montlucon,... V roce 2007 nebyl 

vůbec cvičen. První zkušenosti 

začal získávat v roce 2008, 

koncem června, kdy absolvoval 

několik cvičných letů do 250 km 

s holoubaty. Dobrým znamením 

pro mne bylo, že dokázal porážet 

holoubata, která  dosáhla 

několika vítězství. Jeho kariéra 

závodníka se naplno rozjela v 

roce 2009. Od toho roku má na 

kontě 23 cen, z toho 5x 1. Vloni 

se stal 2.Esem prov., ½ fond, 

když 1. Esem byl můj další 

holub. 

 

Teď se stále bavíme o Tvých 

úspěších, ale určitě se Ti sem 

tam zadaří i nějaká ta chyba... 

Určitě, máš pravdu. Chyby jsem 

dělal, dělám a budu dělat! To je 

realita. Ale jak už to v našem 

sportě je, čím míň chyb uděláš, 

tím líp pro tebe a tvé holuby. 

Ikdyž máš špičkové holuby, stále 

měj na paměti budoucnost. 

Musíš využít možnost po těch 

špičkových holubech něco 

odchovat. Z dobrého vzejde 

dobré, do voliery patří pouze 

superstars! 

Jak už jsem se  zmínil, jsi 

známý jako ”Čarodějův učeň”, 

není teď nejlepší doba na 

povýšení na ”Čaroděje 

juniora”? 

(pobaveně) Dobrá 

otázka...Nemám odpověď. 

Možná ty? 

Jaké jsou tvé plány a přání pro 

další sezony? 

Zopakovat letošní úspěchy, což 

nebude jednoduché!!! Vždycky 

měj na paměti, že je stále se co 

učit! 

 


