
Z á p i s

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne
24. října 2014 ve Slivenci.

Účast: Delegáti všech 17 OS ČS CHPH - viz prezenční listina (neomluveni OS Chomutov)
Všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina, 
Hosté - JUDr. Pavel Opatrný, Ing. Jan Konopčík

1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Ing. Václav Blažek a v úvodu vysvětlil důvody pro změnu
tradičního termínu a času konference. Po schválení programu byli navrženi do mandátové
a volební komise Ing. Jan Jakubec, Ing. Jan Kaplan  a Pavel Lundák, do návrhové komise
byli navrženi Václav Hrudka, Ing. Václav Zikmund a Tomáš Bouška. 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, pouze úkol ohledně umožnění 
alternativních způsobů potvrzení startu se nachází ve fázi projednání na úrovni Prezídia 
ČMS.

3) Zprávu o činnosti za uplynulé volební období přednesl Ing. Václav Blažek. V první části 
zprávy se zabýval současnou situací v oblastních sdruženích v rámci ČS. Konstatoval, že 
stávající počet 18 OS by měl být horní hranicí co do počtu a vyzval přítomné k diskusi o 
výhodách či nevýhodách činnosti malých a nově vzniklých OS. Vznik dalších oblastních 
sdružení není žádoucí, spíše bychom se měli ubírat cestou integrace a kooperace při 
jednotlivých závodech sousedních OS. Připomenul hladký a bezproblémový průběh obou 
zemských závodů, které se uskutečnily na základě usnesení předposlední konference a 
vyjádřil přesvědčení, že v nadcházejících letech na tuto skutečnost úspěšně navážeme a 
z konání dvou zemských závodů se stane dlouhodobá tradice. Současně podal informaci, 
že ze strany MSS byla nabídnuta možnost uskutečnit národní závod všech OS v rámci 
ČMS pro rok 2015 ze startovacího místa Oostende (Knokke).      
V další části zprávy shrnul projednávanou problematiku z Prezídia ČMS a ŘV. Při této 
příležitosti se pozastavil nad přístupem výboru OS Středočeské k řešení situace vzniklé 
porušením závodního řádu při konání závodu Troyes. Zdůraznil, že je obzvláště zarážející
postup předsedy OS, který nejen připustí hrubé porušování závodního řádu, ale též 
nerespektování doporučení nadřízené svazové složky.                                                      
Podstatnou část zprávy věnoval rozboru činností jednotlivých OS jak v návaznosti na 
dodržování svazových předpisů, tak v návaznosti na závodní činnost jednotlivých 
chovatelů a podílu zastoupení závodících členů v porovnání s evidovanými počty členů 
jednotlivých OS. Zdůraznil též, že je nutné věnovat pozornost úrovni dopravních 
prostředků tak, aby splňovaly nejen podmínky veterinárních a ochranářských předpisů, ale
nedílnou součástí musí být i schopný a zdatný průvodce.     
V závěrečné části apeloval na funkcionáře všech stupňů svazové struktury aby se podíleli 
na vytváření zdravého ovzduší mezi chovatelskou veřejností, na vytváření pocitu 
sounáležitosti a kooperace a rozhodnému boji proti snahám rozbíjet to co se podařilo 



vybudovat. V samotném závěru svého vystoupení popřál Ing. Blažek všem hodně sil a
pracovního elánu při plnění úkolů v nadcházející výstavní sezóně a tvorbě závodních 
plánů na rok 2015 včetně úspěšného vstupu do příštího roku.     

4) Zprávu o průběžném výsledku hospodaření v roce 2014 přednesl pokladník ČS Václav 
Hrudka. Celkové příjmy dosáhly výše 152.238,-- Kč a výdaje částky 27.892,.-- Kč.
Vzhledem k tomu, že většina rozpočtovaných výdajů bude zaúčtována až v měsíci 
listopadu a prosinci předpokládá pokladník ČS, že celkový výsledek za rok 2014 skončí
schodkem – tak jak je plánováno ve schváleném rozpočtu. Půjčky, které byly poskytnuty 
z prostředků ČS jsou řádně spláceny. Čerpání rozpočtu je tedy v souladu s jeho 
schválenou předlohou.  

5) Václav Kratochvíl přednesl zprávu revizní komise. Oznámil, že kontrolu účetních 
dokladů vztahujících se k hospodaření v roce 2014 bude revizní komise provádět 
v prvních měsících roku 2015. Dále se zabýval stížnostmi, které revizní komise 
projednávala a blíže se zabýval stížností Jana Mládka na porušení závodního řádu při 
závodu Troyes v OS Středočeské.  Připomenul, že v otázce hodnocení a řešení této 
stížnosti jsou členové RK ve shodě s rozhodnutím ŘV .

6) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi seznámil přítomné s průběhem a výsledky zemských 
závodů, především s rozdělením pásem a počtu nasazených holubů v nich. Pochválil 
koordinátory všech OS CHPH za zvládnutí zadávání doletů z obou ZZ. V obou ZZ 
byli nahlášeni pozdě a nebo vůbec 3 holubi, tito nebudou na ZV vyhodnoceni, tak jak 
bylo deklarováno v propozicích. Dále informoval o jednání o změně startovacího místa 
při ZZ Aschaffenburg, kdy se záležitost bude projednávat s německou komisí KKB a 
jejím předsedou Ernstem Arnoldem. O výsledcích jednání bude výcvikář ČS CHPH 
informovat na jarní konferenci. Zhodnotil předsezónní úpravy sérií v mistrovstvích ČS 
CHPH KT a ST, kde došlo k požadovanému navýšení počtu chovatelů s plným počtem 
cen. V průběhu závodní sezóny se u všech OS CHPH kromě OS CHPH Středočeské 
nevyskytly žádné závažné problémy a případné nesrovnalosti řešil výcvikář s 
jednotlivými OS CHPH osobním projednáním. Dále pogratuloval všem účastníkům MS 
holoubat v maďarském Vácu a informoval o předních umístěních českých chovatelů. 
Zhodnocení jednotlivých závodů českých OS CHPH ponechal na samotných OS CHPH, 
ale zmínil několik statistických údajů ukončené sezóny 2014. Také delegáty seznámil s 
dalšími podněty, které byly projednávány na jednání sportovní komise.

7) Zprávu o průběhu příprav zemské výstavy 2014 podal Václav Hrudka. Zemská výstava se 
uskuteční 15. 11. 2014 ve sportovní hale ve Vodňanech. Všichni předsedové OS obdrželi 
elektronickou poštou propozice výstavy a Václav Hrudka je požádal o včasné nahlášení 
holubů, kteří se ztratili, popřípadě z jiného důvodu nebudou vystaveni. V závěru pozval 
širokou chovatelskou veřejnost k návštěvě zemské výstavy.

8) Zprávu o průběhu přípravy celostátní výstavy, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. 
prosince 2014 na výstavišti v Lysé nad Labem přednesl tajemník ŘV ing. Jan Jakubec. 
Přípravné práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Je uzavřená nájemní smlouva 
na pronájem haly „C“ včetně přilehlé restaurace, zajištění jsou výstavní klece včetně 



podstavců jak z majetku ČS, tak z majetku OS Lidice a Prácheň. Delegáti konference byli 
informování o personálních změnách ve výstavním výboru, ke kterým bylo nutné 
přistoupit v průběhu roku. Garanti za jednotlivé úseky podávají zprávy o zajištění úkolů 
na pravidelných schůzkách – poslední schůzka proběhla dnes před začátkem konference, 
další schůzka se uskuteční 11.11.2014 na výstavišti v Lysé nad Labem. Delegátům 
konference byly zdůrazněny pasáže z propozic CV, u nichž dochází proti minulým 
ročníkům k výraznějším změnám. Při této příležitosti požádal tajemník ŘV především 
přítomné předsedy oblastních sdružení v okolí Lysé nad Labem o výpomoc z řad 
chovatelů těchto OS při stavbě a bourání výstavních klecí a zajištění pořadatelské služby.
V rámci projednávání organizačního zajištění CV doporučili delegáti konference 
výstavnímu výboru koncipovat přípravu společenského posezení v pátek večer jako 
pokračování společensko-chovatelské diskuse s cílem umožnit v maximální míře výměnu 
chovatelských a sportovních informací mezi chovateli z celé republiky, bez dalších 
kulturních produkcí.

9) Organizační záležitosti:

o Tajemník ŘV seznámil přítomné delegáty s návrhem ŘV ČS CHPH na úpravu § 12, 
odstavec 6, Stanov ČMS CHPH tak, že za stávající text se připojuje věta: Schvaluje 
název OS. Delegáti konference doporučují návrh projednat a schválit na celosvazové 
konferenci. Dále delegáti projednali návrh sportovní komise ČMS CHPH na úpravu 
svazových dokumentů (návrh obdrželi všichni předsedové OS elektronickou poštou 
před konferencí). Delegáti konference doporučují projednat návrh změn v rozsahu 
uvedeném v zápise z jednání sportovní komise ze dne 17.10.2014 na celosvazové 
konferenci. 

o Delegáti konference schválili návrh na udělení čestného členství ČMS CHPH 
dlouholetému předsedovi OS Lidice Ladislavu Ungrovi.

o Před začátkem konference se uskutečnila schůze ŘV ČS CHPH, kde byly na programu 
jednání dva hlavní body. Jako první byla projednána žádost OS Domažlice o pomoc 
při vymáhání dlužné částky na jejich bývalých členech. Členové ŘV konstatují, že 
z doložené dokumentace není dostatečně patrné zda a do jaké míry se tito bývalí 
členové na vzniku deklarovaného dluhu podíleli, z toho důvodu není možné v rámci 
svazových struktur stanovit která osoba, či organizace má požadovanou dlužnou 
částku uhradit. V případě, že se OS Domažlice podaří deklarovat přímou 
zodpovědnost za vzniklý dluh konkrétní osobě, potom ŘV doporučuje aby OS 
Domažlice vymáhala uhrazení této částky v občansko-právním sporu.

o Druhým bodem jednání ŘV bylo projednání přístupu OS Středočeské k zjištěnému 
porušení závodního řádu. Dle dnešního sdělení výcvikáře ČS Jana Filipiho nepřijalo 
OS Středočeské příslušná opatření vycházející z doporučení ŘV ze dne 9.9.2014. 
Nesprávným stanovením podmínek při konání závodu Troyes dne 14.6.2014, 
neoprávněným vyřazením některých chovatelů z výsledků tohoto závodu a následným 
postupem v rámci organizačních struktur OS Středočeské došlo k opakovanému 
závažnému porušení svazových dokumentů. Konkrétně se jedná o porušení ustanovení 
kapitoly VII. odstavec 1) a § 18, odstavec 3) Závodního řádu ČMS CHPH a dále 



porušení ustanovení § 10 odstavec 1) Stanov ČMS CHPH. Na základě těchto 
skutečností s přihlédnutím k absolutní absenci snahy o zjednání nápravy rozhodl ŘV 
ČS CHPH dnešním dnem zahájit dle § 2 a § 6 Disciplinárního řádu ČMS CHPH 
disciplinární řízení s předsedou OS Středočeské Václavem Židem.

o Přítomní předsedové byli seznámeni se seznamem startovacích míst, u nichž startéři 
používají nesprávná, nebo žádná razítka při potvrzení protokolů o startu poštovních 
holubů. Tento stav je v rozporu s patřičnými ustanoveními závodního řádu a ve svém 
důsledků by mohl vést k poškození chovatelů zúčastněných na konkrétním závodě. 

10) Diskuse:
- probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu. Nejobsáhlejší diskuse byla 

vedena k návrhu změn svazových dokumentů (náměty budou prezentovány na 
celosvazové konferenci) a diskuse vedená formou výměny zkušeností z řízení a 
činnosti jednotlivých OS.

- Václav Hrudka upozornil na nutnost změny v názvu jednotlivých svazových 
složek v souvislosti s novým občanským zákoníkem a z toho plynoucí nutnosti 
úpravy svazových dokumentů do 31.12.2016

- Jiří Kroupa mimo jiné navrhl konat v roce 2015 zemský závod holoubat. Po 
obsáhlé diskusi rozhodli delegáti tento návrh nepodpořit.

- Jiří Salava, Vítězslav Truksa a další delegáti se zabývali možnostmi jak získat 
dodatečné finanční prostředky do rozpočtu ČS ať již formou čerpání financí 
z evropských fondů, nebo přes veřejně prospěšné společnosti, či centrální nákup 
čipů.

- Oldřich Svoboda doporučil při problémech se startéry v Německu prioritně využít 
osobní komunikace se zainteresovanými osobami již před sezónou nebo v průběhu 
závodní sezóny. Až pokud tato osobní komunikace selže (což bývá výjimečně) 
řešit situaci stížností nebo protestem.

- Josef Toušek zdůraznil, že cíl našeho chovatelského úsilí by měl být směřován 
k dosažení úspěchů v rámci celostátních soutěžích, kde v současné době 
zaostáváme za chovateli z MSS. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že v budoucnu 
budou organizováním závodů na DT pověřování silní a prověření dopravci, kteří 
budou schopni garantovat všechny požadavky na moderní závody PH.

- V rámci diskuse o možnosti uspořádat v příštím roce jeden celonárodní závod na 
dlouhé trati došli delegáti k závěru, že by to byla věc žádoucí a velice prospěšná 
rozvoji poštovního holubářství. Jako možný termín případného společného závodu 
MSS a ČS byl odsouhlasen 11.7.2015 z vypouštěcího místa Oostende (Knokke).

- Jan Filipi podal informaci o postupu prací na tvorbě nových svazových stránek. 
Model stránek je prakticky vytvořen, členové Prezídia ČMS CHPH ho dostanou 
do 1.11.2014 k oponentnímu řízení. Oficiální zahájení provozu nových stránek se 
předpokládá od 1.1.2015.

11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto:

Konference schvaluje:
o složení mandátové, a návrhové komise



o udělení čestného členství Ladislavu Ungrovi
o možnost uspořádání národního závodu ČS a MSS 11.7.2014 z Oostende (Knokke)

Konference bere na vědomí:
o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH
o zprávu vycvikáte ČS CHPH o výsledcích zemských soutěží a zemských závodů 2014
o zprávu pokladníka ČS CHPH Václava Hrudky o průběžném hospodařené v roce 2014
o zprávu předsedy RK ČS CHPH
o příspěvky z diskuse uvedené v zápise

Konference ukládá:
- Členům ŘV rozpracovat podněty vzešlé z diskuse  
- Členům ŘV projednat možnosti založení veřejně prospěšné společnosti
- Členům ŘV pokračovat v nastaveném trendu uspořádání dvou zemských závodů, 

z toho 1 na dlouhé trati a 1 na střední trati.
- Členům ŘV pokračovat v jednání s ŘV MSS o možnosti uspořádání společného 

národního závodu na dlouhé trati v roce 2015
- Delegátům celosvazové konference ČMS CHPH projednat návrhy na úpravu 

svazových dokumentů přednesených na dnešní konferenci.

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

Konference byla ukončena v 22,45 hod.

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Ing. Václav Blažek
                                                                                         předseda ŘV ČS CHPH
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