Zápis
ze schůze předsednictva ukončené dne 24.11.2013 v Týništi n.O.
Účastníci jednání: Josef Veselý, Frank Otta a Josef Beran.
Program:
1) Žádost F. Otty o vypracování vyjádření klubu pro potřeby výstavby nového
holubníku.
2) Propagace Klubu v zahraničí – odměna klubových, národních rekordů v letu
tipplerů.
3) Rozpracování a plnění usnesení z podzimní členské schůze KCHT.
Ad.1) Dne 16.11. 2013, požádal F. Otta o vypracování odborného vyjádření o chovu tipplerů
za účelem výstavby nového holubníka. Bylo dohodnuto, že toto vyjádření vypracuje tajemník
klubu a elektronickou cestou dojde k jeho odsouhlasení. Tak se i stalo a za Klub chovatelů
toto Vyjádření podepsal tajemník Klubu Beran J. Toto vyjádření je přílohou zápisu a může,
v modifikované verzi, posloužit i ostatním členům Klubu, pokud by měli tuto potřebu.
Ad.2) V rámci propagace našeho Klubu a s ohledem na naše finanční možnosti, byl
diskutován krok, odměňování chovatelů, kteří zaletí oficiální rekordy svých klubů a nebo
států.
Předsednictvo se shodlo na tom, že odměnit chovatele pohárem s věnováním KCHT, by mělo
zvyšovat mezinárodní povědomí o KCHT a rozvíjet mezinárodní spolupráci. Podmínkou
udělení poháru, je zaslání kopie LF a LŘ příslušného klubu a nebo zveřejnění v příslušném
tiskovém zpravodajství klubu, jako třeba v DFU, a to v angličtině či němčině. Domníváme se,
že takto odměněný chovatel bude, často i ve vzdálených zemích, poukazovat na existenci
KCHT a přátelský přístup našeho Klubu.
Ad.3) Kroužky pro rok 2014 objednal J. Veselý v Poznani 10.11.2013 ve stříbrné barvě a
v počtu 430 ks. Členům Klubu budou dodány v prvním týdnu 2014, dle objednávek a způsobu
vyzvednutí.
Letový formulář pro rok 2014 je připraven a bude včas umístěn na stránky KCHT.
Novému členovi R. Čermákovi bylo osobní heslo k webu KCHT zasláno. Na metodice
vykazování ztrát tipplerů je pracováno a termín bude dodržen.
Všechny body programu byly připravovány a komunikovány mailem, telefonicky a ukončeny
osobním setkáním v Týništi n.O. při listopadových trzích.
Zapsal: J. Beran

Kontrolovali:
F. Otta

J. Veselý

VYJÁDŘENÍ KLUBU CHOVATELŮ TIPPLERŮ
k povaze chovu jednoho z výkonnostních rejdičů – plemeno: Anglický tippler (dále též
„tippler“)
O vypracování vyjádření za účelem odborného informování veřejnosti a úřadů o chovu
tipplerů nás požádal pan F.Otta, M.Horákové 463/71, 500 06 Hradec Králové dne 14.11.2013.
V jeho žádosti zazněla prosba o informování o jeho osobních výsledcích. Informace je
součástí vyjádření.
HISTORIE A SOUTĚŽE ANGLICKÝCH TIPPLERŮ:
Tippler je zhruba 200 let staré plemeno výkonnostního rejdiče, které bylo vyšlechtěno
v Anglii. Do bývalé ČSSR byl dovezen před padesáti roky. První soutěž tipplerů v bývalé
ČSSR pod záštitou slovenského klubu KCHL proběhla v roce 1977. Nedlouho po rozdělení
republiky se soutěže s tipplery začaly konat pod záštitou českého klubu. Soutěžních letů je
sedm do roka. Soutěže probíhají v zhruba měsíčních intervalech od dubna do září Takto
dlouhý interval umožňuje regeneraci svalstva a přípravu na další soutěž letové sezóny.
Soutěží se dle anglických pravidel NTU, popřípadě podle mezinárodních pravidel ITF. Soutěž
vyhrávají ti tippleři, kteří vydrží bez přistání létat nejdéle, za neustálého dohledu rozhodčího a
přistanou na mateřský holubník. Soutěží se v průměru s 3 až 5 jedinci, kteří tvoří hejnko a tito
vybraní jedinci se ve stejném počtu též vypouští dvakrát týdně k tréninkovému proletu. Po
dosedu na střechu mateřského holubníku a kontrole identifikačních kroužků se hejnko (3 až 5
ks) okamžitě zavírá do svých boxů, umístěných uvnitř v holubníku, aby se nenaučilo
posedávat po střechách. Jinými slovy – tippler buďto létá anebo je zavřený doma v holubníku.
Dosednutím a to i třeba jednoho tipplera na cizí vzdálenou střechu, dojde k diskvalifikaci
(posedávání delší než 60 minut a nebo dosed vzdálenější než 70 metrů od mateřského
holubníku je proti pravidlům). Z tohoto důvodu chovatel každého jedince, který tak učiní,
z chovu okamžitě vyřazuje, aby nedocházelo k diskvalifikacím. Soutěžení s tipplery probíhá i
mezinárodně v rámci organizace ITF (International Tippler Fly).
POPIS TIPPLERA:
Tippler je sice holub, ale naprosto specifických vlastností. Odborník si ho nesplete, např.
s poštovním holubem či už vůbec ne s holubem žijícím divoce ve městě nebo s holubem
doupňákem či hřivnáčem. Laik většinou nerozlišuje mezi různými plemeny holubů a vůbec
nevnímá specifika chovu a chování tipplerů. Někdy se stává, že laik zaměňuje tipplera i
s hrdličkou zahradní (v přírodě žijící pták z čeledi Columbidae, rodu Streptopelia), neboť
velikostně je srovnatelný a díky velké barevné variabilitě tipplera, může se jevit laikovi téměř
stejný.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A PROJEVY TIPPLERŮ:
Všechny druhy holuba domácího mají společného předka, holuba skalního. Po staletí se
prováděla selekce podle různých zájmů chovatelů. A právě v Anglii začala skupina chovatelů
„vytvářet“ svého tipplera, nenáročného letového vytrvalce, který nezná nic jiného než
vytrvalý let kolem holubníku a rychlý návrat na pokyn na domovský holubník. Tyto dvě
základní vlastnosti jej naprosto odlišují od všech holubích plemen a umožňují chov na
omezeném prostoru. Ve světě třeba i na balkónu bytového domu na sídlišti. Chov tipplerů pro
soutěžení rozvíjí tyto jeho základní vlastnosti. Výsledkem letité snahy je hejnko tipplerů,
které za optimálních podmínek a ve výborné kondici, dokáže létat od rozednění do hluboké

tmy a to často ve výškách okolo 800 m. Aby byl let dokončen podle pravidel, musí všichni
jedinci z hejnka uposlechnout pokyn chovatele a přistát tak, aby nejdéle po 60 minutách bylo
možno provést kontrolu kroužků na mateřském holubníku. Dvousetletým výběrem se dosáhlo
toho, že naprostá většina tipplerů se bojí usednout jinde, než na mateřský holubník a perfektně
poslechne a přistane na naučený signál a navíc toto dokáží i za úplné tmy. Malá dosedová
plocha stačí být osvícena 60W žárovkou v přenosné svítilně. Více než dvaceti hodinové
soutěžní lety nejsou ve světových každoročních výsledcích výjimkou. Tippler je denní pták,
který v noci spí tiše na své sedačce či v boxe. Výjimkou jsou noční soutěžní lety. Kombinace
všech jmenovaných vlastností dělá z tipplera mezi holuby unikát.
CHOV A ZAŘÍZENÍ:
Reprodukce probíhá v uzavřeném, dobře odvětraném prostoru holubníku, bez možnosti
tipplerů volného proletu mimo holubník a to většinou od února do konce srpna. Pro
rodokmenné rozmnožování slouží chovné boxy pro jednotlivé páry a nebo malá skupinová
oddělení. Holoubata jsou odstavována do oddělení se sedačkami a nebo přímo do boxů, které
slouží k tréninkovým účelům. Veškeré zařízení je vyrobeno tak, aby umožňovalo dosažení co
nejlepších zoohygienických podmínek tj. tak, aby mohl být trus s minimální námahou a
bezezbytku pravidelně odklízen. Tippleři se krmí obilninami a luštěninami. Do napájecí vody,
která se mění alespoň jednou denně, se jim přidávají veterinární přípravky jako prevence proti
bakteriálním chorobám. Jelikož tipplerům není chovatelem povoleno létat volně po okolí,
mohl by organizmu tipplera chybět dostatečný přísun vápníku a i jiných minerálií. Proto je v
holubníku a boxech k dispozici minerální grit s mušlemi.
ZDRAVOTNÍ STAV CHOVU, ČISTOTA A ODPAD:
Pro dosahování špičkových sportovních a pracovních výkonů je zapotřebí perfektního
zdravotního stavu a fyzické kondice a to nejen u lidí, dostihových koní, ale i u tipplerů. Proto
každý chovatel tipplerů sleduje denně zdravotní stav, nechává si provádět rozbory trusu a
pravidelně provádí preventivní vakcinace a léčby. Velkou výhodou a pomocníkem při
udržování bezvadného zdravotního stavu je právě uzavřenost chovu, který prakticky vylučuje
styk s jinými ptáky, potencionálními zdroji chorob a nosiči roztočů. Kvalita peří tipplerů je
další předpoklad nutný k dosažení dobrého výkonu. Tippler tudíž dostává možnost častých
koupelí ve speciálním vodním minerálně-bylinkovém roztoku, který udržuje jeho peří
v čistotě a dobré formě. Čistota v ubikačních boxech a odděleních je nezbytnou nutností. Trus
je pravidelně odstraňován, a to většinou denně, a zpravidla, jako vynikající hnojivo, zarýván
do záhonů a nebo ukládán do umělohmotných nádob s víkem k pozdějšímu využití pro
hnojení. Tippler, zvíře o váze cca 25 dkg, produkuje trusu minimálně. K zajištění suchosti
ploch, na které trus dopadá, se používá sypký, mírně aromatický, vysoušecí prostředek.
ZÁVĚR:
Z výše uvedených informací jednoznačně vyplývá, že se v případě chovu tipplerů pana
F.Otty se jedná o zájmový sportovní chov a ne o užitkový chov, zaměřený na produkci a
komerční využití. Např. na maso, mléko, vajíčka, kožky, peří, vlnu, apod.. Stavba, ve které
tippleři přebývají je tudíž určena pro zájmovou chovatelsko-sportovní činnost, jenž člověku
poskytuje možnost relaxace a zároveň není nebezpečná a nebo omezující pro okolí. Tento
závěr potvrzují i naše zahraniční zkušenosti. Když jsme navštívili chovatele tipplerů v GB kde
zahrádky, zejména u řadových domků, jsou velmi malé a přitom jsou zde tippleři chováni bez
nejmenších potíží. Případné další odborné informace si lze vyžádat na naší mailové adrese:

predsednictvo@centrum.cz anebo na Facebookovém profilu anglického tipplerkářského klubu
EFTU, který administrativně obstarává Davey Warrener, jeden z organizátorů mezinárodních
soutěží tipplerů (ITF) https://www.facebook.com/groups/daveywarrener/
SOUTĚŽE A VÝSLEDKY:
Republikových a mezinárodních soutěží s tipplery se pan F.Otta zúčastňuje pravidelně.
Porovnáme-li jeho jednotlivé soutěžní výsledky (od roku 2006 k dnešnímu datu) s výsledky
předních světových tipplerkářských klubů, umísťuje se ve světovém měřítku zpravidla mezi
prvními pěti soutěžícími. Je také držitelem nejdelšího času v délce letu tipplerů podle
anglických pravidel NTU (čas: 17 hodin, 35 minut) dosaženého v ČR. Dosažené letové
výsledky prokazují, že chov pana F.Otty je neustále udržován ve velmi dobré sportovní i
zdravotní kondici.
V Olešnici dne 18.11.2013

IČO : 22878629
Josef Beran, tajemník
Olešnice 324
549 41 Červený Kostelec
1x Klub chovatelů tipplerů
12x Frank Otta

