
Z á p i s 
č.  03/2016 

 
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané 
dne 15. 11. 2016 v Restauraci „Slunečnice“ v Brně. 
 
Přítomni:  
Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, RSDr. Uherek Zdeněk, Hrudka Václav,  
Lundák Pavel, Filipi Jan, Ing. Švec Václav, Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Svoboda 
Oldřich, JUDr. Opatrný Pavel, Ing. Hlaváček Jiří 
Omluveni:  
MVDr. Polášek Martin, Ing. Jakubec Jan 
 
Program:   1/ Schválení výsledků soutěží ČR 
                   2/ Závěry z jednání PL, SK, CZ v Nitře  
                   3/ Žádost o povolení nového EKS 
                   4/ Schválení posuzovatelů CV 
                   5/ Informace z jednání FCI  
                   6/ Příprava konference svazu       
                   7/ Různé 
                                 
Schůzi zahájil v 18.15 hod. prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a 
seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na doplnění schválen.  
 
1/ Schválení výsledků soutěží ČR 
1.1. Prezident Ing. Novotný Jaroslav vyzval členy prezídia, kteří byli pověřeni 
kontrolou výsledků soutěží ČR (Filipi Jan, Truhlář Aleš) k vyjádření se, jak kontrola 
dopadla. Bylo konstatováno, že z výsledků byli odstraněni hostující, resp. cizí státní 
příslušníci. Po krátké diskusi Ing, Novotný Jaroslav uložil, aby p. Truhlář Aleš s p. 
Škovranem projednal a zajistil, aby tito hostující chovatelé již při zadávání do 
výsledků za rok 2017 byli označení tak, aby je program nezapočítával do výsledků 
nadoblastních soutěží.  
1.2.  Dále Ing. Novotný Jaroslav konstatoval, že je třeba upravit označení mladých 
chovatelů do 25-ti let, aby nedocházelo k jejich krkolomnému vyhledávání. Zajistí p. 
Truhlář Aleš 
1.3.  Prezident Ing. Novotný Jaroslav na závěr uvedl, že nic nebrání tomu, aby 
výsledky soutěží byly schváleny a následně budou zveřejněny v Informačním 
zpravodaji 4/2016. 
 
2/ Závěry z jednání PL, SK, CZ v Nitře 
2.1.   Prezident Ing. Novotný Jaroslav informoval přítomné o jednání v Nitře, s tím, že 
do Nitry vezli dokumenty prvních pěti chovatelů v Intermistrovství. Dokumenty byly 
schváleny bez výhrad. Pro zajímavost je nutno konstatovat, že jeden slovenský 
chovatel byl vyřazen a to z důvodu, že nebyl schopen doložit protokol o přiřazení 
holubů resp. čipů před zahájením závodní sezóny. Prezident Ing. Novotný Jaroslav 
proto upozorňuje na dodržování všech zásad a dokumentů ZŘ a archivaci těchto 
dokumentů. 
2.2.   V další části jednání v Nitře byla projednána oblast Propozic Intermistrovství a 
bylo konstatováno, že nedochází k žádným změnám pro rok 2017, pouze se řešila 
doba závodů a to, že období pro tyto závody je květen až červenec, ale první víkend 



v srpnu se bude tolerovat. Vyhodnocení Intermistrovství 2016 bude v rámci 
slovenské CV v Nitře. 
2.3.   Prezident Ing. Novotný Jaroslav dále informoval, že Středoevropská výstava 
2018 bude v Nitře., kde rovněž proběhne vyhodnocení Intermistrovství 2017.  
2.4.   V rámci tohoto jednání bylo také schváleno, že delegáti PL, CZ, SK a HU 
budou pro rok 2017 iniciovat uskutečnění mezinárodního závodu z Bruselu v termínu 
29.7.2017 a že se mohou zúčastnit chovatelé, kteří mají vzdálenost min. 800 km. 
 
3/ Žádost o povolení nového EKS 
K tomuto bodu seznámil prezident Ing. Novotný Jaroslav přítomné, že žádost podal 
pan Ing. Čihák. Ing.Novotný Jaroslav ověřil, že systém je schválený FCI s výjimkou, 
že nelze provádět přenos dat. Otestování provedl p. Filipi Jan. Po krátké diskusi a 
zhodnocení možnosti tohoto EKS bylo konstatováno, EKS vykazuje určité 
nedostatky, při kterých by mohlo dojít k porušení ZŘ. Stávající počet EKS systémů v 
republice je již dostačující a vzhledem k tomu, že členská základna stárne a ovládání 
dalšího EKS je problematické, není žádoucí, aby byl schválen další EKS.  
 
4/ Schválení posuzovatelů CV 
4.1. Informaci podal JUDr. Opatrný Pavel, přednesl návrh na posuzovatele na 
Celostátní výstavu. Za Čechy jsou navrhováni: Ing. Kasal Václav, Novák Vladislav, 
Ing. Sadil Stanislav, Veselý Luboš a Vacek Josef. Jako náhradník Ing. Konopčík Jan. 
Za Moravu jsou navrhováni: RSDr. Uherek Zdeněk, Kadlček Jaroslav, Vaňhara 
Břetislav, Mareš Karel a Ing. Vojtěšek Ladislav. Jako náhradník Uherek Miroslav. 
V diskusi vystoupil RSDr. Uherek Zdeněk s tím, že CV posuzovat nebude a navrhl, 
aby byl vzhledem k stejnému termínu, delegát na slovenskou CV. Prezident svazu 
Ing. Novotný Jaroslav v návaznosti na tuto skutečnost upravil návrh tak, že RSDr. 
Uherek Zdeněk byl vyřazen a návrh byl doplněn o Uherka Miroslava. Náhradník 
zůstal pouze Ing. Konopčík Jan. Všichni navržení posuzovatelé byli schváleni bez 
výhrad. 
4.2. Dále se Ing. Novotný Jaroslav vyjádřil k zápisu ze školení posuzovatelů, kde bylo 
konstatováno, že se posuzovatelé kriticky vyjádřili k zabezpečení a posuzování CV. 
Ing. Novotný Jaroslav se dotázal JUDr. Opatrného Pavla, aby citovanou pasáž 
upřesnil, protože na žádném jednání svazu po CV nebylo napadáno zabezpečení a 
posuzování CV. JUDr. Opatrný Pavel konstatoval, že se stále poukazuje na 
nešťastné ubytování několika posuzovatelů, kteří přijeli o den dříve. V žádném 
případě však nedošlo k neregulérnímu posuzování. 
4.3. Rovněž je v zápise stanoven cíl, aby pro příště byla kategorie Standard bez 
limitu prosazena na CV. Letošní CV bude bez této kategorie a dále si komise 
posuzovatelů bude prosazovat tuto kategorii na CV.  
 
5/ Informace z jednání FCI   
5.1. Prezident Ing. Novotný Jaroslav vyzval účastníka posledního jednání FCI p. Filipi 
Jana, aby seznámil přítomné s průběhem jednání. P. Filipi Jan informoval o otázkách 
projednávaných na zasedání FCI, ze kterých vyzvedl, že na Olympiádě budou 
kontrolovány rodové kroužky v kategorii F a tyto musí mít znak FCI. Na nadcházející 
Olympiádě budou tyto kontroly dál rozšiřovány.  
5.2. Dále byli účastníci jednání FCI seznámeni s posuzovateli Olympiády a RSDr. 
Uherek Zdeněk bude posuzovat kategorii holoubat. 



5.3. P. Filipi Jan rovněž informoval, že vítěz z Olympiády z Budapešti z roku 2015  
p.Tresher byl diskvalifikován a to v kategorii Standard He a Standard He holoubata a 
tedy dodatečně převezmou zlaté medaile pp. Ing. Vojtěšek Ladislav a Janků Petr.  
5.4. P. Filipi Jan probral navrhovanou kategorii E a 5% km rozpětí pro závody. Obě 
tyto změny budou schvalovány na kongresu při Olympiádě v Bruselu. 
5.5. P. Filipi Jan informoval o prezentaci další Olympiády 2019 v Polsku a volbách do 
řídícího výboru FCI.  
5.6. Prezident Ing. Novotný Jaroslav doplnil, že za náš svaz pro direktoriát FCI zaslal 
písemný návrh kandidatury p. Filipi Jana. Dále uvedl, že při kongresu v průběhu 
Olympiády budou sestavovány komise FCI pro různé oblasti a je třeba, aby se 
z našeho svazu navrhovali schopní a ochotní členové do těchto komisí.  
 
6/ Příprava konference svazu 
 Prezident Ing. Novotný Jaroslav navrhuje, aby se konference svazu konala 25. 
února 2017 a to v prostorách kongresového sálu Hotelu Tři věžičky ve Střítěži u 
Jihlavy. Návrh byl schválen.  
 
7/ Různé 
7.1.   Prezident Ing. Novotný Jaroslav otevřel otázku fuze OS Jižní Morava a OS 
Hodonín, kde nástupnickou organizací bude OS Hodonín. Fuze proběhne k 1.1.2017 
a tedy na CV budou vystavovat OS každý samostatně. Při této příležitosti upozornil 
na nesrovnalosti ve svazových dokumentech při přechodu jednotlivce do jiného 
Oblastního spolku a jeho možnosti vystavování. Prezident Ing. Novotný Jaroslav 
požádal, aby zemská sdružení projednala tuto otázku a podala návrhy na svazovou 
konferenci s cílem narovnání těchto nesrovnalosti.  
7.2.   K otázce registrace dle NOZ připomněl prezident Ing. Novotný Jaroslav, že je 
třeba na zemských konferencích znovu probrat tuto otázku s cílem zajistit hladký 
průběh a dokončení registrace. Podrobný popis všech dokladů, které jsou potřeba 
doložit je na našich www stránkách.     
7.3.  Prezident Ing. Novotný Jaroslav dále uvedl, že Informační zpravodaj PH není 
ztrátový a tedy nenavrhuje zvednutí ceny. Nikdo neměl připomínky a tak se 
konferenci bude navrhovat ponechání ceny na úrovni roku 2016. 
7.4. V dalším průběhu jednání informoval prezident Ing. Novotný Jaroslav, že 
svazové www stránky byly přemístěny na jiný server, který je rychlejší a hlavně 
nepadá, což byl největší problém. Přemístění bylo provedeno jednorázově za 1 800 
Kč a roční poplatek na tomto serveru bude 6 800 Kč. Jednohlasně odsouhlaseno.  
7.5. Prezident Ing. Novotný Jaroslav informoval, že jsme dostali žádost MS Kroměříž 
o přispění na koupi pozemku, za který již spolek zaplatil cca 130 000 Kč. Po krátké 
diskusi bylo schváleno, že svaz přispěje částkou 10 000 Kč.   
7.6. Dále prezident Ing. Novotný Jaroslav informoval, že svaz dostal dva návrhy 
z Moravy na udělení Čestného člena. Tyto návrhy budou projednány na Moravské 
konferenci a následně projednány na prezidiu, které se bude konat před svazovou 
konferencí. Český spolek zatím žádné návrhy nepředložil.   
7.7.  Ing. Blažek Václav informoval o přípravě CV, nejsou žádné problémy. Bude 
večírek, na kterém bude vyhodnocení Generálního mistrovství. Program a další 
podrobné informace o průběhu celé výstavy bude na svazových www stránkách.  
Schůze byla ukončena v 20.45 hod. 
 

Zapsal:    Ing. Hlaváček Jiří    Schválil:  Ing. Novotný Jaroslav 
tajemník svazu     prezident svazu 


