
Skromný Velikán potvrzuje 
své vedení vítězstvím z Oostende!!!

Úspěšný chovatel se slavným holubem.

Autor reportáže Miloš Javůrek

Jediný člověk, na kterého se hodí tento nadpis,  je chovatel od srdíčka, tělem 
i duší, pan Pavel Ringel z Puchlovic.

Když jsem si naplánoval cestu pro návštěvu u tohoto chovatele, vydal jsem se 
přes Hradec Králové směrem na Prahu po staré silnici. V obci Roudnice poté 
směrem již na sousední Puchlovice. Projížděl jsem okolo „výcvikového centra“ 
francouzských koní, které drezíruje a cvičí známý závodník a chovatel koní, pan 
Vítek. Po několika desítkách metrů jsem dojel k domu č.p. 35, kde jsem prvně 
uviděl a poznal rodinu Ringelových. Přivítali mě pan i paní domácí, společně 
s jejich malou vnučkou. Netrvalo to snad ani minutu od přivítání a už jsme byli 
na  holubech…  ;o)  Po  důkladné  prohlídce  chovatelského  zařízení,  systému 
a holubů jsme se posadili  do útulného přístřešku ke kávě a dali  se do věčné 
debaty o našem společném zájmu…



Miloš Javůrek: 
„Pane Ringele, jak jste vůbec začal své holuby chovat?“

Pavel Ringel:
„Dostal  jsem  tip,  resp.  mě  přemluvili  bratři  Benešové  tady  z Puchlovic, 
abych zakoupil celý chov od tehdejšího mistra, pana Hroudy. Psal se rok 1993, 
kdy jsem tuto koupi uskutečnil. Byl to špičkový chov, založený z holubů pana 
Hampla, tehdy mistra republiky.“ 

Miloš Javůrek:
„Jsem  tu  přeci  jenom  kvůli  Vašim  úspěchům  z posledních  let,  které  jste 
korunoval loňskou famózní sezónou. Vždyť jste získal: 
7. místo v GM Čech z 1500chovatelů,
2. místo v DT Čech,
7. místo na ST Čech,
2. místo v Maratonu,
2. místo v OS Trutnov,
1. místo v ESO Maratonu,
1. místo ve Výkonu 08 OS,
1. místo ve Výkonu za dva roky OS,
1. místo v Olymp. C OS,
1. místo v DT OS Trutnov,
a samozřejmě i 1.místo ve Vaší ZO Puchlovice.
To jsou opravdu špičkové výsledky, které jste završil teď, prozatím posledním 
závodem z DT v OS a to prvním místem z Oostende! Co nám k tomu řeknete?“

Vdovci po treninku již vědí, co je nyní čeká...



Pavel Ringel:
„Tak vloni to byla skutečně úžasná sezóna, která se mi už asi jen tak nepovede 
zopakovat. Holubi mi nadělali mnoho radosti, které si skutečně vážím a je vidět, 
že na to ti mí holubi mají. Nechci však, aby to vyznělo hloupě, ale pozoruji ve 
svém okolí jakousi změnu.“

Miloš Javůrek:
„Vím o čem asi mluvíte,  ale to je prostě již v lidech. Neovlivníte to a ani to 
nedělejte. Ale řekněte nám něco o vítězném závodě a o samotném šampiónovi.“

Vítěz Oostende 2009 na svém budníku.
Pavel Ringel:
„Tak tento závod se zapíše do kategorie těžkých. Já jsem měl to štěstí, že první 
holub, holub 05.0315.683 mi přilétl druhý den ráno v 8:59 hod. na vzdálenost 
904km, při rychlosti 773,2m/min. V konečném zúčtování to znamenalo 1. cenu 
v OS  a  třetí  cenu  hned  za  prvním  J.  Zadrobílkem  a  druhými  Novákovými 
v našem východočeském Maratón Klubu. Z šesti nasazených jsem čtyři umístil.
Musím  se  přiznat,  že  jsem  věřil  více  jiným  holubům,  vždyť  třeba  můj 
04.0135.233 má letos 3ceny ze třech nasazeních na DT (20., 8., a 21. cena). Patří 
k mým největším oporám na holubníku. Je z krve Stichelbaut a Fabry. Ten den 
přilétl  jako druhý.  Z tohoto závodu jsem ještě  konstatoval  třetí  den další  své 
bouráky  04.0133.920  a  05.0135.693.  Oba  tito  holubi  mají  rovněž  letos  na 
dálkách ze třech nasazení, tři umístění. To je prakticky tým spolehlivých holubů, 
kteří  mi  dělají  radost  a  třeba konkrétně 233 měl  vloni  12 tratí  a  1.místo  ve 
výkonu v OS. Jinak umístil všech pět loňských tratí!!“ 

Miloš Javůrek:
„To máte pravdu. Já jsem měl prvního holuba až třetí den a docela překvapen 
jsem byl,  když  ve  výsledcích  Maratón  klubu  končila  procenta  pátý  den,  při 
rychlosti  200m/min.  To  je  myslím  si  důkaz,  jaký  ten  závod  byl.  A  přitom 
Morava letěla Oostende o týden později se startem ve 13.hod. a druhý den ráno 
měli procenta téměř vybraná… Prostě počasí ovlivní závod, sezónu i generaci…
Jaký holub 683 byl od mala? Závodil jste s ním?“



Pavel Ringel:
„Ano, samozřejmě! Jako holoubě jsem jej nešetřil, stejně jako ostatní, ale nijak 
nevyčníval. Byl průměrným.“ 

Miloš Javůrek:
„Naprosto přesně si pamatuji tato úplně stejná slova, která mi říkal o svém vítězi 
vloni pan Hollý, se kterým jsem psal tento článek ze stejného titulu. Pokračujte 
prosím.“

Pavel Ringel:
„No vidíš.  A pak  se  v tom vyznej.  Podle  mě  neexistuje  žádný standard  pro 
dálkaře. Mě letí mělcí i hlubocí perfektně. Navíc (nechci se nikoho dotknout), 
ale na KT se dá holub připravit nějakým fíglem jako např. „nadopovat“. To však 
u  dálkařů  prostě  nejde!  To  by  mu  puklo  srdce  a  poté  i  mě.  Avšak  zpět 
k modrákovi.  Jako roční  byl  zavřen a  kvůli  chovu jeho krve a   bylo z něho 
odchováváno.  Teprve  až  jako  dvouletý  začal  závodit  a  to  již  na  první  rok 
závodní kariéry byla prda. Vyhrál v OS Koblenz, umístil  Oostende a dvakrát 
přišel po %. Letos mi však s tímto závodem dokázal, že to nebyla náhoda!“

Pan Ringel se svou pomocnicí - vnučkou, před trofejemi JEN Z ROKU 2008, které si vydřel svou prací. 

Miloš Javůrek:
Jaké krve jsou Vaši závodníci? Jakou že to vlastně krev teď máte?“

Pavel Ringel:
„Mám na svém holubníku krve Van Loon a Stichelbaut od Štefana Svancára 
(Stichelbaut původem mimo jiné od pana Czurmy), Epssty, K.V. d. Berg, Fabry 
a na KT od Tondy Štofaňáka a p. Vamberského z Máchových p.č. 1. To je vše. 
Zkouším mezi nimi různé páření, křížení a tak. Musí říci, že se mi to vyplácí, ti 
holubi sem prostě padnou a jsou prověřeni. Holub 683 je z mých chovných, kdy 
původ sahá právě ke Štefanovi.“



Miloš Javůrek:
„Prosazujete tedy dálky, když máte takovouto krev?“

Pavel Ringel:
„Neprosazuji,  ale  mám na  to  holuby,  které  dobře  znám,  tak  je  prostě  letím. 
Neuznávám však závody přes noc, nebo ty opravdu dlouhé. Pokud holub musí 
někde nocovat, je to spíše již o štěstí, kde přenocuje a za jakých podmínek…“

Miloš Javůrek:
„Jak letos vidíte své působení v MKVČ?“

Pavel Ringel:
„Musím se přiznat,  že je to velmi napjatá a vyburcovaná soutěž. Ikdyž jsem 
celkem úspěšný a vedu tabulku, rozdíly jsou absolutně minimální!! Třeba paní 
Fikarová  z Vísky  mi  pěkně  šlape  po  zádech a  musím se  opravdu snažit  být 
lepším. Proto si nesmírně vážím loňského umístění a mým cílem pro letošní rok 
je minimálně toto zopakovat.“ 

Miloš Javůrek:
„To je pravda. Chovatel umístí jen tolik špičkových cen, kolik mu konkurence 
umožní, řekl jeden moudrý člověk (pan Ing. Říkal z Rychvaldu). Máte neustále 
úspěšnost  min.  k 60ti%!!!. Jak  se  tomu  dá  docílit?  Jak  své  svěřence 
připravujete?“

Pavel Ringel:
„Snažím  se,  aby  vše  bylo  přírodní,  avšak  při  dnešních  závodech  to  až  tak 
jednoduše nejde. Holubník, holubi, krmení a chovatel, to je celé mé tajemství a 
recept na úspěch!
Já mám holubník dřevěný, vzdušný, s dvojími stěnami, střechou a asi 70cm nad 
zemí.  Tím vším jsem si  zajistil  konstantní  teplotu ve dne i  v noci,  což se  u 
taškové střechy v létě docílit nedá. Samotná příprava se VŽDY odvíjí od toho, 
jaký závod BYL, ne podle toho, jaký bude! V praxi je to potom následovně:
Krmení (KT, ST- GERRY SYSTÉM):
Neděle:  50-50 Gerry směs a Superstar
Pondělí R: to samé

 V: 100% Gerry
Úterý, Středa: Gerry, v úterý navíc kvasnice.
Čtvrtek: R: 50-50

   V: Superstar 
Pátek: R: Superstar
           V: naplno- všechno + drobná semínka
Sobota: 4hod. před nasazením Gerry



Krmím ve společném krmítku, dá se tak krásně vypozorovat, jaký vlastně ten 
nadcházející  závod  bude…  Ale  má  to  i  nevýhodu  a  to  tu,  že  v případě 
dvojzávodu  nenakrmím  správně  na  tu  kratší  vzdálenost,  protože  dálkaři 
samozřejmě potřebují více a to si zobnou i ti sprinteři. Do budoucna však chci 
udělat samostatné dálkařské oddělení.

Do vody poté  1x  za  14  dní  Trinidazol,  nebo Ronidazol,  a  1x  za  14  dní  na 
dýchačky Sutricol, nebo Doxygal. Ve čtvrtek potom i vitamíny. V případě, že 
byl lehký závod, přeličuji již v neděli večer a od toho se odvíjí krmení na týden. 
Na DT krmím stejně, ale již o 1-2 dny dříve začínám s lepší směsí. 

Vdovci trénují ráno od cca 7hod. A večer od cca 17.ti hod. hodinu. Při proletu si 
libovolně mohou i do holubníku a ven. Nedělám z toho vědu. Také pravidelnost 
nedodržuji, vše záleží na počasí a situaci, jak se to hodí mě. Nechci být otrokem 
holubů, ale vlastně jim to ani nijak nevadí. Výkony podávají i tak!“

Vnitřní vybavení vdovského oddělení.
Miloš Javůrek:
„Patříte k chovatelům s malým počtem chovaných kusů.  Kolik ve skutečnosti 
máte holubů?“

Pavel Ringel:
„Před sezónou mám 24-28 vdovců + vdov a jen čtyři chovné páry, které mám 
mimo domov. 
Holoubata si odchovávám jednak z chovných párů, ale především od vdovců. 
Pro  svoji  potřebu  si  nechávám  cca  50  holoubat.  Jakmile  se  blíží  závody 
s mladými, sám si je vyvezu asi jen 8x. Nácviky provádím cca od 7 do 40ti km. 
Poté  jdou již  do auta  společně  se  všemi  holoubaty z OS,  ale  to  je  již  druhý 
nácvik, protože první neabsolvuji. Jeho místo vypouštění je pouhých 30km od 
mého bydliště. Každoročně je očkuji Pharmavacem Columbi 2.
Holoubata  nešetřím,  musí  „bez  pardonu“  absolvovat  celý  program.  Tvrdá 
selekce je totiž základem. Jen ti nejlepší se dostanou na podzim do oddělení „A“ 
týmu. Co se týče jejich krmení,  před závody krmím směsí  s velkým podílem 



kulatiny,  jako  např.  hrachu  a  pro  závody  využívám  směs  z Rosic.  Ani  zde 
nemám žádné tajnosti. Systém a praktiky se přebírají po závodnících, avšak ne 
tak do detailu.“ 

Miloš Javůrek:
„Co si myslíte o letošním plánu holoubat, kdy závody se letí spíše z jižní strany, 
než ze západní, na kterou jsme zvyklí?“

Pavel Ringel:
„Osobně  nevím,  co  od  toho  mám  čekat.  Myslím  si,  že  to  bude  dobré  za 
předpokladu, že stočíme směr závodů i u starých holubů již od příštího roku. 
Jinak to bude zcela k ničemu, spíše nevýhoda, protože se nám holoubata naučí 
létat jiným směrem, než poté letat budou muset. A z vlastní zkušenosti vím, že 
se to naučí lehce a již se nepřeučí!!“

Miloš Javůrek:
„Děláte před sezónou preventivní kůry?“

Pavel Ringel:
„Samozřejmě, že dělám. Podle mě je to základ. Pokud někdo říká, že to nadělá, 
tak  buď dobře  neletí,  nebo kecá.  Já  dělám kůry  proti  Salmonelám,  červům, 
kokcidiím, tricho a očkuji Pharmavacem.“

Další špičkový závodník 04-0315-233.
Miloš Javůrek:
„Vidím, že používáte EKS. Jaký systém?“

Pavel Ringel:
„Zakoupil jsem si do letošního roku Bricon. Až na malé startovací problémy 
jsem zcela spokojen.“



Miloš Javůrek:
„Já Vám tedy mnohokrát děkuji za příjemné povídání a občerstvení. Nyní se 
však musím vypravit domů a důležité informace ihned zpracovat. Děkuji Vám 
tedy ještě jedno. Ale řekněte něco čtenářům závěrem...

Pohled do holubníku.
Pavel Ringel:
„Není vůbec za co. Závěrem bych chtěl říci a osobně bych si to moc přál, aby se 
napravili mezilidské vztahy. Vím, že je to jen na nás samotných, ale podívejte 
se, co se kolem nás děje… Dál bych chtěl všem popřát zdraví a samozřejmě 
úspěchy. Děkuji, Pavel Ringel.

Miloš Javůrek:
„Přeji Vám za nás všechny ještě mnoho takovýchto krásných cen a úspěchů!“

Srdíčkem jsem tento článek začal a srdíčkem jej i ukončím. Pana Ringela čeká 
v září  operace  bajpásu  na  jeho  srdíčko.  Při  sepisování  podkladů,  pro  tento  
článek  jsem  se  dozvěděl,  že  tato  část  podzimu  bude  rozhodující  pro  další  
plánování  budoucnosti  v holubaření.  Proto mu prosím přejme hodně štěstí  a 
především pevné zdraví!


