
Z á p i s  
ZK č.  1/2018 

  
Z jarní Zemské konference Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané 
dne 
 9. 3. 2018 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“. 
  
Přítomni: předsedové  OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)  
 
Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  Roman Randják a přednesl následující program, 
který byl konferencí jednohlasně schválen: 
 
Program:   1. Zahájení Zemské konference MSS CHPH 
    2. Volba návrhové a mandátové komise 
    3. Zpráva předsedy MSS CHPH  
    4. Zpráva pokladníka + návrh rozpočtu 
    5. Zpráva předsedy revizní komise MSS CHPH 
    6. Zemské závody – organizace, přeprava 
    7. Zemské závody – propozice, ocenění 
    8. Zhodnocení Celostátní výstavy CHPH 2017 
    9. Kontrolní činnost v roce 2018 
  10. Organizační záležitosti a diskuse 
  11. Návrh a přijetí usnesení  Zemské konference MSS CHPH 

12. Ukončení jarní Zemské konference MSS CHPH 
 
 
 
2. Volba návrhové komise a mandátoví komise 
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti: 

 Václav Švec, Oldřich Planka, Jan Peroutka  
- Do mandátové komise byli navrženi a schváleni delegáti: Karel Vašíček, František 

Strachota, Zdeněk Kvapil 
 3.  Úvodní slovo předsedy MSS 
 Předseda MSS ČSCHPH se ve svém příspěvku zaměřil na několik bodů. 

Práce ŘV 

Během roku se ŘV sešel na svých jednáních 5x.Poslední schůze ŘV se uskutečnila v Olomouci dne 
27.2.2018. Účast na schůzích výboru byla dobrá. Někteří členové bohužel měli přesto několik absencí, 
které vyplynuly z jejich pracovní činnosti. Jednání probíhala v aktivní pracovní atmosféře . 

Na základě zjištěného výpisu z Evidenčních karet členů ČMS CHPH je k 1.1.2018 

evidováno v rámci MSS z.s. 1817 členů. Z toho je 54 členů mladších 18 let což činí 3% ze základny. 

Výstava ČMS CHPH dne 12.1.- 13.1.2018 v Hluku 

Pořádáním výstavy byl pověřen MSS CHPH. Výstavu můžeme hodnotit jako již tradičně, velmi dobře. 
Výstavu navštívilo celkem návštěvníků. Z toho první den bylo prodáno 77 lístků. Druhý to bylo lístků 
818. Při dobrém počasí jsme očekávali o něco větší počet návštěvníků, ale určitý počet, zejména z 
příhraničních oblastí, odčerpala Národní výstava Polska, která se konala ve stejném termínu v 
blízkém Sosnowci. 

Co se týče vystavených holubů, měli chovatele jasno o umístění holubů v olympijských a sportovních 
kategoriích dávno před výstavou. Výsledky byly známy po ukončené sezoně. 



Návštěvníci věděli, kdo vyhrál, ale mnozí chtěli vidět, jak vypadají mistři osobně. A to je největší 
problém a stinná stránka výstav posledních let. Ceny, které byly pro vítěze připraveny, nenacházeli 
majitele. Někteří chovatelé, kteří si je měli převzít a na výstavě byli, prostě na podium nepřišli. Stydí se 
snad za to, že vyhráli nebo nejsou na své výsledky hrdi? Chtějí zůstat v anonymitě? 

Jaký je to rozdíl když vidíte předávání cen v jiných zemích. S tím musíme něco udělat. 

Letošní Generální mistr ČMS p. Zdeněk Jochman vyhrál v některých kategoriích opravdu drtivě. Na 
předních místech se objevují stálice sportovních kategorií, tu a tam se objeví nová jména. 

Takže jedinou kategorii, kde můžeme očekávat změny nebo překvapeni, je kategorie Standard. Tam 
si ovšem drží také své místo nahoře stejní lidé, jako naše stálice Lamáčkové, Dobrovolný, Janků a L. 
Vojtěšek. Pan Vojtěšek tato legenda českého standardu zvítězila ve dvou kategoriích a dostala do 
kolekce na SEV v Trenčíně 3 kusy!! V holoubatech se objevila i nová jména jako p. Haššo, Suchánek 
nebo jiní. Na výstavě jsme mohli vzhlédnout i kategorii Standard holubů bez limitu. Tato kategorie 
vzbuzuje nejvíc vášní, co se týče jejich účasti na takových akcích. Můj názor jsem prezentoval na 
jiných místech. Bohužel z důvodu časová tísně rozhodčích, nebylo možné umístit výsledky v katalogu 
výstavy. Pořadí bylo na výsledkovém panelu. 

Výstavní plocha a postavení klecí s kolekcemi holubů, byla návštěvníky výstavy hodnocena velmi 
dobře. Přístup k holubům, dostatek prostoru kolem kolekcí umožňoval návštěvníkům bez tlačení a 
dlouhého stání pohodlnou prohlídku vystavených exemplářů. Kolekce OS byly postaveny v 
jednotlivých blocích a návštěvník si mohl vytvořit názor na úroveň jednotlivých OS. 

Stánky prodejců, jichž bylo nejvíce za poslední léta, zaplnili všechna volná místa v hale. Dovezené 
stánky z brněnského výstaviště doplnili výstavní fundus. Postavené stánky byly velmi dobře 
uspořádány a vhodně doplňovaly prostor výstavní plochy. Hovořil jsem po ukončení výstavy se všemi 
prodejci a ti vyslovili až na 1 výjimku spokojenost s jednáním a hlavně ochotou technických 
pracovníků s doplněním stánku nebo s provedením úprav, aby lépe vyhovovaly prodeji. 

Pro větší spokojenost zákazníků byl postaven stánek, kde se podávala návštěvníkům káva zdarma. 
Je to zajímavá myšlenka a dle mého názoru dobrý marketinkový tah. 

V pořadu výstavy byl společenský večírek a to je dobře, že se navracíme k tradicím. Doby kdy jsme si 
museli rezervovat lístky na večírek dlouho dopředu jsou pryč, ale i tak vítáme večírek jako dobrou 
společenskou akci. Tam si chovatele, manželky a přítelkyně mohli vyměnit své názory. Kapela a 
taneční soubor, které zajistil M. Uherek zvedly a udržovaly dobrou náladu po celou dobu večírku. 
Součástí večírku bylo i ocenění prvních deseti chovatelů GM ČR, vítěze Presidentova poháru za 
vítězství ročáka z NZ Knokke p. E + R. Dudovi a předání čestných členství p. Vítězslavovi Máchovi a 
Václavu Špilarovi za jejich dlouholetou prospěšnou činnost pro CHPH. Ocenění a předání cen bylo 
velmi zdařilé. 

Vše stárne, nejen lidé kolem nás, ale také výstavní fundus. Po letošní výstavě jsme na ŘV dne 
27.2.2018 v Olomouci odsouhlasili nutnou koupi 100 ks nových výstavních klecí /1holub/ a 1 balík 
klecí /3/. Některé jsou již poškozené. Bylo by dobré, pokud to bude technicky možné, doplnit 
prodloužení, neboť na letošní výstavě, chtěli prodejci skoro do každého stánku elektrickou přípojku . 

Závěrem bych chtěl jménem ŘV a předsedy výstavního výboru poděkovat všem, kteří se zasloužili 
svou prací o celkový úspěch. Zejména Dr. Zdeňku Uherkovi na jehož bedrech ležela organizace 
technického zabezpečení jako celku, všem chovatelům z OS Uherské Hradiště a Hodonín, kteří 
zajišťovali stavbu zařízení a úklid, pokladny atd. MVDr. Martinu Poláškovi, který společně s Ing. 
Novotným zajišťovali zpracováni katalogu výstavy, Ing. Karlu Vašíčkovi za zajištění VIP prostor a 
stánků z výstaviště Brno a Fr. Strachotovi za organizaci tomboly. Pokud jsem na někoho zapomněl, 
tak se předem omlouvám. Nejmenuji členy ŘV, protože práci na zajištění výstavy jsem považoval za 
povinnost. Někteří tomu dali vše, někteří se šetřili. 

VI.Středoevropská výstava 

Pořadatelem výstavy SEV byl Slovenský sväz CHPH v Trenčíně dne 25.-27.1.2018. Musím hned 
úvodem říci, že se naší slovenští kolegové zhostili svého úkolu na výbornou. Výstava probíhala ve 



dvou halách výstaviště. V hale, kterou čeští chovatelé znají z národních výstav, byly umístěny prodejní 
stánky a restaurace. V druhé vícepodlažní budově bylo v přízemí restaurační zařízení. Vjednom patře 
byla národní výstava Slovenska a v druhé samostatně výstava SEV. 

Všude dostatek prostoru, kolem klecí žádný enormní tlak, prostě pohoda. Přejímka holubů probíhala 
ve čtvrtek. Program byl nabitý ale vše probíhalo bez zádrhelů. Pro zahraniční delegace /za ČR 
president Jan Filipi a Dagmar Bortlová/ byla uspořádaná společná večeře. 

V pátek se otvírala výstava. Zahraniční delegace a posuzovatelé měli naplánovanou návštěvu 
Trenčína a Trenčianského hradu a společný oběd. V 19.00 byl zahájen Galavečer a proběhlo ocenění 
vítězů Národní výstavy Slovenska, Intermistrovství a Inter závodu Brusel. Ve 23.00 byl provedena 
dekorace vítězů SEV. Ceny předávali presidenti Národních svazů CHPH Slovenska, Polska, Česka a 
vicepresidenti Maďarska a Rumunska. Národní svazy obdrželi od pořadatelů pamětní plakety. V 
sobotu pak proběhlo zasedání SEV federace. Tam jsme byli pověřeni pořádáním VII. Středoevropské 
výstavy v Brně /?/ v roce 2020. Můžeme se těšit na krásnou akci Evropského významu v naší 
republice. 

Galavečer probíhal v hale v areálu výstaviště. Název Galavečer dělal čest tomuto názvu. Poláci, kteří 
samozřejmě posbírali nejvíce vítězství, si zapívali polskou hymnu /populárně mazurek/ několikrát. 
Všichni v gala a byli plně nadšení. Naší chovatele se také neztratili. Česká kolekce získala 5 umístění 
do 5-tého místa. Nejlépe z našich se umístil GM ČR Zdeněk Jochman umístil své holuby na 2., 3. a 
10. místě. Do 5.tého místa se ještě umístili Z. Halajko /5/, Josef Brulík /3/, Petr Janků /5/, Fr. Dvořák 
/5/, Olympia /4. 10. a 11./. Celkem jsme byli 10 X do 10. místa a 8 x do 15. místa. Účastníci SEV se 
znovu sešli na Konferenci ČMS ve Stříteži, kde obdrželi od ČMS pamětní medaile. Děkujeme všem za 
dobrou reprezentaci naší republiky. 

Organizace ZZ a NZ Organizace ZZ a NZ 2018 

O průběhu ,zajištění a organizačních záležitostech se dovíte více od výcvikáře ŘV MSS Ing. 
Novotného. 

Při zvolení do funkce předsedy MSS CHPH jsem byl dotázán, jaký mám cíl a co jsou mé priority ve 
volebním období. Mj. jsem uvedl, že, pokud chce ŘV MSS být organizátorem zemských nebo 
národních závodů, pak musí být urychleně řešena přeprava na tyto závody. Bylo mi řečeno, že OS na 
Moravě mají dostatek dopravních prostředků. Pokud to bylo myšleno tak, že každá OS je soběstačná 
pro zajištění přepravy podle svých závodních plánů, tak ano. To však neplatí pro organizaci 
společných závodů. Jsou OS, které mají odpovídající prostředky pro náročnou dopravu, ale nechtějí je 
uvolnit. Mají v tom termínu svůj vlastní závod nebo po špatných zkušenostech s kritikou přepravy je 
nechtějí uvolnit. Sami však využívají prostředky, které jsou ochotnými přepravci dány k dispozici. V 
sezoně 2017 vše klaplo. Přidáním třetího ZZ, kde počet přihlášených holubů je vyšší, najednou 
zjišťujeme, že na jedno pásmo dopravní prostředek není. Pro pásmo, pro které nezbylo místo, pak 
tady máme odpověď, aby se pásmo nějak o dopravu postaralo. Máme zatím dodatek času, abychom 
mohli zajistit přepravu i pro tento ZZ, ve stejném rozsahu jako loni, ale tak to řešit nelze. 

Výše uvedený problém musíme urychleně řešit. Řešením je výroba 1 nebo 2 kontejneru, který by řešil 
ze stávajícím dopravním parkem kompletní přepravu MSS CHPH. Polovinu nákladů tvoří svozy /až 
800 km/. Košovací střediska na zemské závody jsou víceméně stabilní. Tam by se rozvezly boxy před 
sezonou a mohly by tam být dlouhodobě. Ušetříme náklady za svozy, čas a řidiče, kteří nemohou kvůli 
vyčerpanému času již nastoupit k další cestě. Peníze jsou, věčně na nich ležet nebudeme. Je třeba 
jen chtít. OS by mohli pořádat závody paralelně se svým závodním plánem. Chtěl bych o tomto 
problému jednat a vyvolat diskusi. 

Zápis č.1 z ze Svazové konference ČMS CHPH. 

Zápis je umístěn na svazových stránkách  

 
 
 

 



4. Zpráva pokladníka MSS + návrh rozpočtu 
Zprávu o  hospodaření přednesl pokladník MSS Aleš Truhlář. Tato je přílohou zápisu. 
Rovněž předložil návrh rozpočtu. 

  
5. Zpráva předsedy RK MSS 

Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman a její kompletní znění je přílohou 
tohoto zápisu. Zprávu konference schválila jednohlasně. 

 6.  Zemské závody – organizace + přeprav 
       Eindhoven – přeprava Haná + Hodonín  
       Knokke - přeprava Hodonín + Znojmo 
       Duisburg – ještě bude upřesněno   
 
7.   Zemské závody, soutěže  - propozice 

Pro rok 2018 vypisuje ŘV MSS CHPH tyto závody 
Krajková – Katovický memoriál 
Eindhoven 
Duisburg 
Knokke – změna v ocenění – rozšíření ocenění z 1. 2. 3. Místo na 1. 2. 3. 4. 5. 
(28 pro, 8 proti, 3 zdrželi) 
Propozice soutěží MSS pro rok 2018 zůstávají beze změny. 

 
8.   Zhodnocení celostátní výstava v Hluku 
 
Celkově již zhodnotil výstavu Roman Randják.   
Ekonomické zhodnocení výstavy 
Příjmy   379 500,- Kč + 1480,.Eur 
Výdaje  277 447,- Kč + 330 Eur 
Zisk před odečtením poplatku do pokladny svazu a po zaplacení ubytování členů prezidia 
138 331,- Kč. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem chovatelům za darování holuba do dražby, čímž se 
nám příjmová položka navýšila o 21 900,- Kč + 150,-Eur. 
Velký dík rovněž patří OS, firma Tesařství Tůma a syn, které přispěly do tomboly. 
 
9.  Kontrolní činnost rok 2018 
Kontrolní činnost koordinuje Marek Skrbek. Jak již vylo avizováno na podzimní konferenci je 
nutno prokazatelně zaznamenat, zvlášť u mezioblastních kontrol, která OS kontrolu provedla. 
V rámci OS – minimum 10 kontrol 
Mezioblastní: 
16. 06. – pásmový závod – kontrolu provádí- OS Ostrava-Karviná, OS Haná, OS Uherské 
Hradiště, OS Brno 
30. 06. – Eindhoven – kontrolu provádí -  OS Hodonín, OS Vysočina, OS Uničov, OS Opava 
14. 07. – Duisburg – kontrolu provádí -  OS Valašsko, OS Hlučín, OS Třinec 
28. 07. – Knokke – kontrolu prosádí -  OS Znojmo, OS Zlín,  OS Beskydy 
Protokoly zasílat na adresu Marka Skrbka. 
 
10. Organizační záležitosti a diskuse 
- Návrh na zakoupení klecí jako doplnění výstavního fundusu. 
- Závod Knokke – návrh aby hlavním startérem tohoto závodu byl Jaroslav Novotná 
- Oldřich Planka – vystoupil s kritikou organizace svazové konference a změn svazových 

dokumentů, doporučuje prezidiu zasílat podklady již s pozvánkou, aby předsedové mohli 
téma projednat ve svých výborech případně na konferencích 

- Aleš Truhlář přenesl doporučení pro závod  Knokke – národní závod, aby pro regulérnost 
závodu se uvažovalo o pozdějším startu – závod přes noc 

- Po diskusi o změnách svazových dokumentů žádáme presidium o zřízení tzv. legislativní 
komice, která by případné návrhy změn náležitě připravila, a s dostatečným předstihem 
toto bylo rozesláno na jednotlivé OS. 



- Emil Vitásek – dotaz na výrobu razítek pro OS + MS – presidium předá v co možná 
nejkratším termínu informaci 

 
Termínový kalendář: 
Do 31. 3. 2018 na adresy dbortlov@seznam.cz; jaroslav.novotny@ukzuz.cz 

 
- Závodní plány OS 
-  Kooperace + žádost o vydání společných výsledků 
- Složení týmů, označení mladých chovatelů 
 
Po konferencích v OS 
- Zápisy z konferencí na adresu tajemníka: dbortlov@seznam.cz;  
-  
Výstava MSS CHPH -  24. 11. 2018 pořádá OS Brno, místo Komořany 
Celostátní výstava ČMS CHPH 11. – 12. 01. 2019 Lysá nad Labem 
 
 13.  Návrh usnesení 
- Návrh přednesl za návrhovou komisi Václav Švec, usnesení bylo jednohlasně schváleno a 

je přílohou tohoto zápisu. 
 
V Olomouci dne  9. 3.  2018 
       
Zapsala: Dagmar Bortlová – tajemník MSS CHPH 
 
Ověřil: Roman Randják – předseda MSS CHPH 
 
 
Přílohy:  
Usnesení 
Zpráva předsedy RK 
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