
Z á p i s 
 

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 

27. listopadu 2015 ve Slivenci. 

 

 

Účast: Delegáti 16 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluveni OS Č. Západ a Podoubraví) 

                          členové ŘV (V. Truksa omluven), za RK Oldřich Svoboda (V. Kratochvíl,          

               MVDr. Nahoda  a  JUDr. Pavel Opatrný omluveni)  

 

1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Ing. Jan Jakubec a dále ji řídil. K navrženému programu 

doporučil Oldřich Svoboda doplnit program o bod Změna propozic soutěží ČS – delegáti 

konference doplnění programu schválili. Po schválení programu byli navrženi do 

mandátové komise Ing. Jan Jakubec, Ing. Jan Kaplan  a Pavel Lundák, do návrhové 

komise byli navrženi Václav Hrudka, Tomáš Bouška a Zdeněk Masojídek. Navržení 

členové komisí byli zvoleni všemi hlasy delegátů.  

 

2) Kontrolu usnesení z minulé konference ČS CHPH provedl Ing. Václav Blažek. 

Konstatoval, že úkoly z minulé konference byly splněny, Jednání ohledně založení 

veřejně prospěšné společnosti nevedou k reálnému cíli a doporučil toto téma z usnesení 

vypustit. 

 

3) Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesl Ing. Václav Blažek. V první části 

zprávy zhodnotil organizaci a výsledky Zemské výstavy, která proběhla 7.11.2015 

v kulturním domě v Kozárovicích a výstavu zajišťovalo OS Středočeské. Pořadatelé 

odvedli dobrou práci jak po stránce vhodného prostředí pro vystavené holuby, tak pro 

návštěvníky výstavy. Podařilo se odstranit negativní skutečnost posledních zemských 

výstavy, čímž byl nezájem oceněných chovatelů o převzetí cen. V letošním roce si ceny 

převzali všichni ocenění – k tomu jistě přispěla úprava propozic zemských soutěží a 

zemských závodů. V rámci hodnocení vnitrosvazové činnosti připomenul Ing. Blažek 

rozpad OS Svitavy jako důsledek neuvážených rozhodnutí jak členské základny 

v bývalém OS Svitavy, tak mnohých funkcionářů v strukturách svazu – největší tíhu při 

nápravě neutěšeného stavu na Svitavsku nese v Současné době OS Pardubice. V další 

části zprávy informoval delegáty konference o výsledcích jednání řádné a mimořádné 

konference ČMS, Prezídia a ŘV ČS CHPH. Mimo jiné velice kladně hodnotil využití 

výpočtového programu, zpracování výsledků jednotlivých závodů včetně těch zemských a 

rychlost s jakou byli chovatelé s výsledky seznámeni. Rovněž kladně hodnotil grafickou 

úpravu a provoz nových internetových stránek ČMS CHPH. V pasáži zprávy věnované 

výhledu do budoucnosti konstatoval, že zásadní chybou bylo umožnění vzniku mnohých 

malých oblastních sdružení, které se vlivem všeobecného poklesu členské základny 

postupně  dostávají do organizačních i finančních problémů. Pokud má svaz do budoucna 

dobře fungovat musíme se ubírat cestou kooperace jednotlivých OS při závodech a to 

nejen těch zemských. Dále Ing. Blažek doporučil zabývat se snížením celkového počtu 

závodů, redukcí dnes již zcela nepřehledných zemských a celostátních soutěží. Rovněž by 

bylo vhodné výrazně podpořit kooperaci při závodech v jednotlivých doletových pásmech 

jak na dlouhých tak na středních tratích. Předložil též ke zvážení vytvoření tzv. první a 



druhé ligy v jednotlivých OS za účelem podchycení a udržení zájmu méně úspěšných 

chovatelů.   V závěru svého vystoupení hovořil Ing. Blažek o úkolu ze schůze Prezídia 

ČMS CHPH připravit pro celostátní konferenci návrh na uvolnění a vhodné využití 

finančních prostředků na účtech svazu. Rámcový návrh na rozpuštění části svazových 

prostředků vycházející z diskuse členů ŘV ČS CHPH obdrželi delegáti konference 

s pozvánkou. Ing. Blažek doporučil sdružit část finančních prostředků jak celostátních tak 

ze zemských sdružení do jednoho fondu, ze kterého by bylo možné financovat nákup 

moderních dopravních prostředků s univerzálními boxy na zemské závody, popřípadě 

další kooperační závody. Finanční prostředky by se uvolňovaly formou bezúročné půjčky 

s možností případného odpuštění části splátek. V samotném závěru svého vystoupení 

popřál Ing. Blažek všem chovatelům hodně úspěchů v nadcházející výstavní sezóně, 

spokojené prožití vánočních svátků a hodně osobních i sportovních úspěchů v roce 2016.         

 

4) Zprávu o průběžném výsledku hospodaření v roce 2015 přednesl pokladník ČS Václav 

Hrudka. Celkové příjmy dosáhly výše 180.521,-- Kč a výdaje částky 114.928,.-- Kč. To 

znamená, že hospodaření ke dni konání konference je přebytkové v částce 65.593,-- Kč.  

Všechny půjčky, které byly poskytnuty z prostředků ČS jsou řádně splaceny a České 

sdružení nemá za svými členy ani za oblastními sdruženími žádné pohledávky.    

 

5) Oldřich Svoboda přednesl za omluveného Václava Kratochvíla  zprávu revizní komise. 

Oznámil, že kontrola účetních dokladů vztahujících se k hospodaření v roce 2015 bude 

provedena členy revizní komise po zpracování účetní uzávěrky a o jejím výsledku budou 

delegáti informováni na jarní konferenci. V průběhu roku 2015 se nevyskytnul žádný 

závažný problém, který by musela řešit revizní komise. 

 

6) Výcvikář Jan Filipi zhodnotil průběh závodní sezóny a především průběh obou zemských 

závodů.  

Objasnil starty ZZ:  

ZZ Aschaffenburg odstartován v 10:30 především z důvodu nepřipravenosti některých 

dopravních prostředků na případné odložení startu do druhého dne (nedostatečné zásoby 

krmiva a vody) - nutné do budoucna zlepšit.  

ZZ Oostende - po dohodě s KBDB vypuštěno na oficiálním místě v Knokke, o možnosti 

navrácení se zpět k tradičnímu místu startu v Oostende bude jednat Roman Vonášek.  

Při kontrole holubů po doletu ze ZZ Oostende bylo u chovatele v OS CHPH Pardubice 

Miroslava Kysilka zjištěno porušení Závodního řádu ČMS CHPH.  

Přítomné seznámil se změnou vypouštěcího místa ZZ Aschaffenburg na ZZ Herborn, 

videozáznam z Herbornu ke shlédnutí zde: www.goo.gl/KpwUuU 

Uvedl termíny ZZ v roce 2016: nedělě 26.6.2016 ZZ Aschaffenburg (Herborn) a sobota 

16.7.2016 ZZ Oostende (Knokke).  

Poděkoval všem pověřeným za bezproblémový průběh vkládání doletů do on-line 

aplikace.  

Všichni úspěšní čeští chovatelé byli oceněni na proběhlé Zemské výstavě v Kozárovicích.  

V průběhu sezóny byla ŘV ČS CHPH projednávána stížnost Pavla Wischina a žádost 

Marka Hradila, výcvikář vyzval k nutnosti dodržovat Závodní řád a nic nepřehlížet. 

 

  

http://www.goo.gl/KpwUuU


7) Oldřich Svoboda přednesl návrh na úpravu zemských soutěží spočívající ve zrušení 

povinnosti účasti chovatele na zemském závodě na dlouhé trati jako podmínka pro 

vyhodnocení v generálním mistrovství ČS. Oldřich Svoboda zdůvodnil svůj návrh 

značnou tvrdostí tohoto ustanovení a konstatoval, že účast na zemském závodě by měla 

být poctou, nikoliv povinností. Následně se k tomuto bodu rozvinula diskuse a delegáti 

hlasováním rozhodli, že není nutné propozice zemských soutěží měnit. 

 

 

8) Organizační záležitosti: 

 

o Bylo projednáno odvolání Miroslava Kysilka proti rozhodnutí konference OS 

Pardubice ze dne 31.10.2015, kterým byl potvrzen disciplinární trest dočasného 

zastavení závodní činnosti na dobu 3 let. Delegáti konference po seznámení se 

s obsahem odvolání a obsahem spisového materiálu v rámci disciplinárního řízení 

s Miroslavem Kysilkem toto odvolání zamítli a uložený trest dočasného zastavení 

závodní činnosti na 3 roky potvrdili. 

 

o S ohledem na skutečnost, že zástupce v FCI pan Roman Vonášek nemůže 

z pracovních a osobních důvodů tuto funkci vykonávat  doporučují delegáti 

konference jmenovat do funkce zástupce ČMS CHPH v FCI člena Prezídia ČMS 

CHPH Jana Filipi.      

 

o Tajemník podal informaci o změnách ve svazových dokumentech v souvislosti 

s novým občanským zákoníkem: 

 

- Název  spolku:   Českomoravský  svaz  chovatelů  poštovních  holubů  z. s.   

(ČMS CHPH) 

- Pobočné spolky užívají název Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů + 

název a sídlo pobočného spolku. Strukturu svazu tvoří tyto pobočné spolky 

a) Zemské spolky (Český spolek a Moravskoslezský spolek) – ČS a MSS 

b)  Oblastní spolky (OS) – příklad Oblastní spolek Praha 

c) Místní spolky (MS) – příklad Místní spolek Kobylisy 

- V souladu s výše uvedeným bude nutné provést úpravu razítek: 

VZOR pro oblastní spolky:                  Českomoravský svaz 

                                                         chovatelů poštovních holubů    

                                                                                     oblastní spolek Praha 

 

                       VZOR pro místní spolky:                     Českomoravský svaz 

                                                                                chovatelů poštovních holubů 

                                                                                  místní spolek Kobylisy 

 

- Dle informace Václava Hrudky jsou zápisy spolků osvobozeny od správních 

poplatků.       

 

 



o Dále tajemník informoval delegáty o termínech nadcházejících akcí a připomenul 

termín 5.1.2016 k nahlášení členských evidencí tajemníkovi ČMS CHPH. Distribuce 

rodových kroužků na rok 2016 bude na CV v Hluku. 

 

o Byli vylosování účastníci MS holoubat 2016: OS Polabí, Sever, Louny, Domažlice, 

Podoubraví, České Budějovice a Praha. Jako náhradník OS Horácko. Každá 

z vylosovaných OS dodá 2 ks holoubat. Termín dodání je 3. března 2016.  

 

o V rozsáhlé diskusi k možnostem rozdělení části svazových prostředků, do níž se 

zapojila většina delegátů, byly projednány možnosti zvolení různých principů 

rozdělení a účelu užití těchto prostředků. Po zvážení jak kladných tak záporných vlivů 

různých variant rozhodli delegáti konference doporučit celostátní konferenci rozdělit 

část volných finančních prostředků na centrálních účtech ČMS CHPH tak aby vzorec 

výpočtu byl odvislý od členské základny jednotlivých OS dle stavu k 1.1.2015 s tím, 

že by tyto finanční prostředky byly směřovány přímo na oblastní spolky.  

 

o V rámci seznámení delegátů konference s nově koncipovanými pasážemi propozic 

celostátní výstavy v Hluku doporučili jednomyslně delegáti konference členům ŘV 

ČS CHPH, jako jádru budoucího výstavního výboru CV v roce 2017 nezapracovávat 

do propozic účast standardních holubů bez výkonu, neboť se jedná o kategorii, která 

nemá se současným moderním poštovním holubářstvím nic společného. 

 

9) Diskuse: 

- probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Nejobsáhlejší diskuse byla 

k zemským závodům, zemským soutěžím, přepravě holubů a rozdělení svazových 

finančních prostředků. Závěry z diskuse k těmto tématům jsou zaznamenány 

v jednotlivých bodech zápisu,  popřípadě v usnesení. Mimo těchto hlavních témat 

v diskusi též zaznělo: 

- Ing. Jakubec přečetl zprávu omluveného předsedy posuzovatelského sboru JUDr. 

Opatrného o práci sboru posuzovatelů, ve které zazněla informace o školení 

posuzovatelů, které proběhlo na v měsíci říjnu 2015 za účasti posuzovatelů 

z Polska a Slovenska. Součástí zprávy byla i úvaha o nevhodnosti prosincového 

termínu pro konání celostátních výstav. 

- Oldřich Svoboda doporučil využít kladné saldo z pořízení rodových kroužků na 

nákup kroužků vyšší kvality. 

- Josef Toušek mimo jiné konstatoval, že ustanovení o hostování ve svazových 

dokumentech nejsou ku prospěchu našeho sportu a v žádném případě 

nedoporučuje jakékoliv změkčení platného znění. 

- Jan Filipi podal informaci o sportovním, společenském i ekonomickém úspěchu 

chovatelů, kteří se zúčastnili za náš svaz mistrovství světa holoubat 2015 

v Rumunsku. 

 



10)  Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové, a návrhové komise 

o zemský závod Herborn s datem startu 26.6.2015 

o zemský závod Oostende (popř. Knokke) s datem startu 16.7.2016 

o zamítnutí odvolání Miroslava Kysilka proti rozhodnutí konference OS 

Pardubice ze dne 31.10.2015 a potvrzuje disciplinární trest dočasného 

zastavení závodní činnosti na dobu 3 roků.  

 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH přednesenou Ing. Václavem Blažkem  

o zprávu vycvikáře ČS CHPH o průběhu závodní sezóny 2015 přednesenou 

Janem Filipi 

o zprávu předsedy RK ČS CHPH přednesenou Oldřichem Svobodou 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 

 

Konference ukládá: 

o výcvikáři ČS Janu Filipi zajistit do jarní konference oficiální pravidla pro 

činnost startérů ve Spolkové republice Německo, včetně jejich pravomocí. 

 

                        Konference doporučuje 

                          

o Členům ŘV nezařazovat kategorii standardních holubů bez výkonu do 

návrhu propozic celostátní výstavy poštovních holubů 2017. 

o Členům ŘV neprovádět změny zemských soutěží v pasáži povinnosti účasti 

chovatele na zemském závodě na dlouhé trati jako podmínku pro 

vyhodnocení v generálním mistrovství ČS. 

o Členům Prezídia ČMS CHPH reprezentujícím ČS navrhnout jako zástupce 

ČMS CHPH v FCI Jana Filipi. 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno 41 (ze 47 možných) mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 

 

Konferenci ukončil Ing. Václav Blažek v 22,30 hod., poděkoval všem delegátům za 

disciplinovaný a konstruktivní přístup ke všem projednávaným bodům programu. Současně 

konstatoval, že doporučující usnesení konference k návrhu rozpuštění finančních prostředků 

svazu přednese na celostátní konferenci jako oficiální návrh ČS, ale vzhledem k tomu, že se 

s tímto usnesením vnitřně neztotožňuje, přednese též svůj vlastní návrh, který prezentoval 

v rámci své zprávy na dnešní konferenci.    

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Blažek  

                                                                                          předseda ŘV ČS CHPH 


