
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 

9. března 2018 ve Slivenci. 

Účast: Delegáti 17 OS ČS CHPH, všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina 

            Omluveni: OS Podoubraví  

 

1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Václav Špilar. V úvodu seznámil přítomné s programem 

konference, který delegáti bez připomínek schválili, dále bylo schváleno složení komisí 

konference. Do mandátové komise byli zvoleni Jan Jakubec, Jiří Kroupa a Vítězslav Truksa, 

do návrhové komise byli zvoleni Václav Hrudka, Tomáš Bouška a Josef Toušek. Při kontrole 

plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Jan Jakubec, konstatoval, že všechny 

úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. 

2) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Václav Špilar období od minulé 

konference. V období mezi konferencemi se sešel jednou řídící výbor a proběhla celostátní 

konference, ve svém vystoupení Václav Špilar krátce shrnul obsah obou těchto jednání a 

připomenul, že zápisy z těchto schůzí jsou umístěny na webu ČMS CHPH. V reakci na 

výsledky celostátní konference vyjádřil politování nad skutečností, že nebylo dosaženo 

dohody o rozdělení části celosvazových financí na zemské spolky a dále, že nebylo dosaženo 

shody v otázce vyřešení nedobré situace a zneužívání jednotlivých ustanovení o hostování ve 

svazových dokumentech. V rámci zprávy prohlásil, že je nutné se opětovně vrátit 

k možnostem převodu části svazových prostředků na zemské spolky a rovněž k diskusi o 

novelizaci podmínek hostování. Doporučil omezit možnost hostování pouze na příhraniční 

zahraniční chovatele s vyřešením případného jejich finančního příspěvku jako náhradu za 

členský příspěvek. V závěru zprávy kladně hodnotil průběh celostátní výstavy v Hluku. Při 

této příležitosti se vrátil k vystavování standardních holubů bez limitu nalétaných km, 

konstatoval, že tato kategorie na celostátní výstavu nepatří a doporučil vypustit tuto kategorii 

z propozic všech celostátních výstav. 

3) Václav Hrudka přednesl zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2017. Příjmy dosáhly výše 

217.826,-- Kč, tj. proti plánu 130.000,-- Kč navýšení příjmů o více jak 87 tisíc. Výdaje byly 

269.127,-- Kč, tj. proti plánu 267.917,-- Kč drobné navýšení. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 

částku-51.301,-- Kč, což je proti plánu -137.917 Kč lepší výsledek o více jak 86 tisíc. 

Celkový výsledek hospodaření za rok 2017 lze tedy hodnotit jako úspěšný.  

4) Zprávu RK ČS CHPH přednesl předseda RK Pavel Lundák. Konstatoval, že revizní komise 

za uplynulé rok neobdržela žádný podnět k prošetření. Drobné nedostatky, které vznikly 

v souvislosti se závodní sezónou byly nebo jsou řešeny v rámci pravomocí oblastních 

konferencí. Revizní komise se sešla v uplynulém období na dvou schůzích, z toho jedenkrát 

na společném jednání s členy RK MSS CHPH. Revizní komise provedla kontrolu 

hospodaření zemského spolku včetně kontroly dokladů k jednotlivým účetním operacím a 

neshledala žádných nedostatků. Pavel Lundák kladně ocenil práci pokladníka Václava 

Hrudky a doporučil delegátům konference výsledek hospodaření za rok 2017 schválit. 

Delegáti následně výsledek hospodaření schválili. 



5) Návrh na rozpočet pro rok 2018 přednesl Václav Hrudka. Rozpočet je koncipován jako 

schodkový ve výši -97.100,-- Kč s tím, že celkové příjmy se předpokládají ve výši 129.000,-- 

Kč a celkové výdaje 226.100,-- Kč. Po krátké diskusi k oceňování zemských soutěží a 

zemských závodů byl rozpočet na rok 2018 schválen. 

6) Václav Špilar a Jan Jakubec podali stručnou informaci o krocích, které byly učiněny 

v přípravě CV 2019. Celostátní výstava se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem ve 

dnech 11. – 12. 1. 2019 ve výstavních halách A a B. Po poměrně živé, ale konstruktivní 

diskusi k problematice celostátních výstav rozhodli delegáti konference doporučit Prezídiu 

ČMS CHPH nezařazovat do propozic CV kategorii standardních holubů bez limitu. Dále 

delegáti jednomyslně doporučili nepořádat oficiální večírek a nezřizovat VIP stánek. 

7) Jan Filipi upozornil na změny ZŘ (95 km) a Propozic výkonnostních soutěží ČR 2018 (počet 

mistrů, označení závodů holoubat). Zmínil datum 31.3.2018, do kdy je třeba zaslat závodní 

plány, kooperace a závodní týmy. Přítomné seznámil s Propozicemi zemských soutěží a 

závodů pro rok 2018, které budou přílohou zápisu. Došlo k úpravě výpočtu Mistrovství 

ročních holubů, u 7 předem označených závodů bude využit tzv. "holandský" systém, jenž je 

také popsaný v příloze. 

8) Organizační záležitosti: 

o Pořádání zemské výstavy 2018 bylo přiděleno OS Středočeské. Výstava se uskuteční 

v předpokládaném termínu 24. 11. 2018 v kulturním domě Tetín (4 km od Berouna). 

o Delegáti konference schválili doporučení členům prezídia za Český spolek, aby opětovně 

projednali s členy prezídia za Moravskoslezský spolek možnost uvolnění části 

celosvazových finančních prostředků na zemské spolky. 

o Tajemník ČS seznámil delegáty konference s rozhodnutím členů ŘV ČS CHPH ve věci 

žádosti Leoše Jelínka o prominutí části disciplinárního trestu. 

o Předseda ČS Václav Špilar projednal s přítomnými zástupci jednotlivých OS, kteří 

připravují na den 2. 6. 2018 závod z vypouštěcího místa Eschweiler možnosti kooperace 

při startu a společném vypuštění holubů. Podrobnosti budou dojednány na úrovni garantů 

za jednotlivá kooperační uskupení. 

9) Diskuse: 

o Jan Filipi podal informaci z březnového zasedání FCI: Finanční situace FCI, příprava 

olympiády v Polsku, návrh nové olympijské kategorie I (jednoroční, 3 závody nad 500 km 

se součtem 1800 km), MS holoubat 2018 (Taiwan) a 2019 (Kolumbie), kroužky, ptačí 

chřipka a nové webové stránky.  Tyto informace budou také zveřejněny informačním 

zpravodaji Poštovní holub a na webu ČMS CHPH. 

o JUDr. Pavel Opatrný přednesl doporučení sboru posuzovatelů, aby i při CV 2019 v Lysé 

nad Labem byli vystavováni standardní holubi bez limitu. 

o Ing. Dušan Vantroba přednesl návrh na zafixování schválených závodních plánů 

jednotlivých oblastních spolků na dobu minimálně 3 roků. Vysvětlení nemožnosti 

takového opatření podal Václav Špilar. 

o Jiří Kroupa informoval o možnosti zapojit se do internacionálního závodu Rufec. 

Podrobná informace je umístěna na svazovém webu. 



o Ivan Voneš opětovně upozornil na problémy s německými startéry, včetně nevhodnosti 

některých startovacích míst. Reagoval Jan Filipi, aby mu byly poskytnuty konkrétní údaje 

pro případné jednání s Německým svazem. Ivan Voneš dále doporučil umožnit 

permanentní dokumentaci startů pomocí kamery zaznamenávající souřadnice a čas startu 

místo nespolehlivých a finančně náročných startérů. 

10) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a návrhové komise 

o zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2017 přednesenou Václavem Hrudkou 

o rozpočet na rok 2018 

o přidělení uspořádání zemské 2018 výstavy OS Středočeské v KD Tetín 

o doporučení nezařazovat do propozic CV 2019, ale i následných CV, kategorii standard 

bez limitu 

o doporučení nepořádat při CV 2019 oficiální večírek a nezřizovat VIP stánek 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za období od minulé konference přednesenou Václavem 

Špilarem 

o zprávu výcvikáře ČS o přípravě závodní sezóny 2018 přednesenou Janem Filipi 

o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Pavlem Lundákem 

o zprávu prezidenta ČMS CHPH Jana Filipi z jednání FCI 

o dílčí zprávu z jednání ŘV ČS CHPH ze dne 17. 2. 2018 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 43 mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 

11) Závěr konference provedl Václav Špilar. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval všem 

delegátům za konstruktivní přístup ke všem projednávaným bodům programu a popřál všem 

přítomným a všem chovatelům hodně chovatelských a sportovních úspěchů nadcházející 

závodní sezóně. 

 

Konference byla ukončena v 22,15 hod.  

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Václav Špilar  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 


