
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 

3. prosince 2016 ve Slivenci. 

 

 

Účast: Delegáti všech 18 OS ČS CHPH - viz prezenční listina  

 

členové ŘV a RK – viz prezenční listina, omluveni V. Kratochvíl a V. Truksa, 

hosté -  JUDr. Pavel Opatrný, Josef Bastl, Pavel Echtner 

 

1) Konferenci zahájil v 10,00 hod. Ing. Václav Blažek. V úvodu bylo schváleno složení komisí 

konference. Do mandátové a volební konference byli zvoleni Ing. Jan Jakubec, Ing. Jan 

Kaplan a Oldřich Svoboda, do návrhové komise byli zvoleni Václav Hrudka, Tomáš Bouška 

a Pavel Lundák. Následně ing. Václav Blažek navrhnul doplnit program konference o bod 

doplnění kandidátních listin do ŘV ČS CHPH a RK ČS CHPH. Delegáti tento návrh 

odsouhlasili a následně schválili doplnění kandidátních listin o písemně navržené členy 

Václava Hrudku, Ing. Jana Jakubce a Pavla Lundáka.  

2) Při kontrole plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Ing. Blažek konstatoval, že 

všechny úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. V rámci kontroly usnesení z minulé 

konference oznámil, že členům výstavního výboru CV 2017 se podařilo na doporučení členů 

prezídia ČMS CHPH, zajistit konání společenského večírku v pátek 6.1.2017 v restauraci 

Gurmán v Lysé nad Labem. Delegáti s touto změnou vyjádřili souhlas. 

3) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH období od minulé konference ale i 

celé uplynulé volební období. Konstatoval, že v minulosti mnohé turbulentní stavy se 

podařilo stabilizovat jak v oblasti vztahů mezi chovateli, tak i v oblasti sportovní činnosti. 

Tento pozitivní trend se projevil i v průběhu letošní závodní činnosti, která proběhla bez 

zásadních problémů. Až v samotném závěru bylo při kontrole dokumentace pro vyhodnocení 

zemských závodů zjištěno závažné porušení závodního řádu ze strany OS Východočeská. 

Toto bylo operativně řešeno na jednání ŘV dne 4.10.2016. V další části zprávy zhodnotil 

činnost členů ŘV ČS CHPH a práci v prezídiu ČMS CHPH z pohledu zástupců za České 

sdružení. Mimo jiné také krátce pohovořil o vlastních zkušenostech z celoživotní účasti jak v 

orgánech Českého svazu chovatelů, tak později v orgánech ČMS CHPH. Vzhledem k tomu, 

že již nebude dále kandidovat do žádných orgánů v rámci ĆMS CHPH poděkoval za práci 

všem chovatelům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji našeho koníčka. Nově 

navrhovaným kandidátům popřál úspěch při nadcházející volbě a hlavně pak nově zvoleným 

funkcionářům hodně pracovního elánu a podporu široké chovatelské veřejnosti.   

4) Václav Hrudka podal zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v letošním roce. Oznámil, že 

plánované příjmy jsou k dnešnímu dni mírně překročené, naopak výdaje se podařilo uspořit. 

Do celoročních výdajů bude nutné ještě zahrnout náklady na dnešní konferenci a výdaje 



spojené s přípravou celostátní výstavy. Proti plánovanému schodku ve výši -60.000 Kč je k 

dnešnímu dni schodek pouze -8.538. 

5) Zprávu RK ČS CHPH přednesl Oldřich Svoboda. Konstatoval, že revizní komise za uplynulé 

období neobdržela žádný podnět k prošetření. Ovšem je evidentní, že mnohé jak místní tak 

oblastní spolky se ne zcela správně orientují ve svazových dokumentech. Dále konstatoval, že 

navýšení ocenění soutěží ČS ze 3 na 10 chovatelů při zemských výstavách bylo spíše 

kontraproduktivní, což také dokládá nezájem chovatelů o přebírání ocenění na letošní zemské 

výstavě. Dále se pozastavil nad skutečností, že z některých OS nejsou dlouhodobě navrhováni 

kandidáti do vyšších svazových složek, ani se tyto OS nikterak aktivně nepodílí na činnosti 

Českého sdružení. 

6) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi shrnul průběh obou ZZ Herborn a Oostende - Memoriál 

Vladimíra Kolaříka, které byly letos pořádány. Poděkoval všem koordinátorům za zadávání 

doletů do on-line aplikace hlášení. Zmínil technické problémy dopravního prostředku OS 

CHPH Sever, který nedorazil na start ZZ Herborn. Tohoto ZZ se vůbec nezúčastnily OS 

České Budějovice, Český západ, Polabí, Praha, Prácheň a Tábor. U ZZ Oostende popsal 

realizaci svozu, péči o závodníky a také zdokumentování všech uvedených činností, které 

bylo provedeno OS CHPH Pardubice. Samotný průběh obou ZZ zhodnotil jako zcela 

bezproblémový, čemuž pomohly příznivé povětrnostní podmínky. Kaňkou na ZZ Oostende 

bylo dodatečné vyřazení chovatelů z MS CHPH Přeštice a Kdyně z důvodu nedodržení ZŘ 

ČMS CHPH v § 3 a §4.  

Zhodnotil nadoblastní soutěže a bezproblémově zvládnutou zemskou výstavu v Kozárovicích. 

Upozornil na neochotu některých chovatelů převzít ocenění a nad tím je třeba se do budoucna 

zamyslet. Zmínil drobné nedostatky při označování jednotlivých závodů do nadoblastních 

soutěží, což bylo vyřešeno přímo s odpovědnými funkcionáři jednotlivých OS CHPH. 

Vzpomenul také kontrolní činnost, tendenční provádění kontrol a nesprávně vyplněné 

protokoly o kontrole.  

Jan Filipi předal delegátům několik informací z říjnového zasedání FCI, vše podstatné je 

sepsáno v článku IZ.  

Dále podal informaci o stavu nového výpočetního programu, který bude zájemcům předveden 

na CV v Lysé nad Labem a následně předložen celosvazové konferenci, která rozhodne o 

jeho budoucnosti.  

7) Zemskou výstavu zhodnotil předseda ŘV Ing. Blažek, poděkoval pořadatelům za dobře 

odvedenou práci a vzornou organizaci výstavy a prohlásil, že je velká škoda nízké účasti 

chovatelské veřejnosti – což je chronická záležitost jak zemských tak celostátních výstav 

posledních roků. Kriticky hodnotil nízký zájem oceněných chovatelů o převzetí ocenění za 

jednotlivé soutěže a mistrovství. Následně podal společně s tajemníkem ŘV informaci o 

průběhu příprav celostátní výstavy PH v Lysé nad Labem. Přípravy probíhají dle stanoveného 

harmonogramu, oproti původnímu plánu bude uspořádán společenský večírek (jak již bylo 

uvedeno v zprávě o činnosti) a také bude uspořádána tombola, kterou zajišťuje Ing. 

Konopčík. Garantem za občerstvení účastníků včetně VIP prostoru je předseda výstavního 

výboru Ing. Blažek, organizační záležitosti zajišťuje tajemník Ing. Jan Jakubec, ekonomické 

záležitosti garantuje Václav Hrudka, za zpracování výsledků, kontrolu podkladů, tvorbu 

katalogu a dražbu je garantem Jan Filipi. Garanty za výstavní plochu jsou Pavel Lundák a 

František Boušek, garanty za pořadatelskou službu jsou Vítězslav Truksa a Oldřich Svoboda, 

garantem za prodejní stánky je Ing. Jan Kaplan.    



8) Průběh voleb řídil předseda volební komise Ing. Jan Jakubec. V úvodu oznámil, že na 

konferenci jsou přítomni zástupci všech 18 oblastních spolků v rámci Českého sdružení, 

kterým bylo přiděleno celkem 44 mandátních hlasů podle klíče stanoveného svazovými 

předpisy. Na základě této skutečnosti je konference usnášení schopná a je způsobilá provést 

volbu orgánů svazu. Dále byli delegáti seznámeni s ustanoveními Stanov a Jednacího řádu 

ČMS CHPH, kterými se budou volby řídit. Ing. Jakubec navrhnul, aby volba předsedy ŘV, 

předsedy RK, členů ŘV a kandidáta na prezidenta ČMS CHPH byla provedena tajnou volbou. 

Následně volbu členů RK, kandidátů do prezídia, kandidáta na předsedu ÚRK a kandidátů na 

člena ÚRK provést veřejnou volbou tj. zvednutím hlasovacího lístku. Hlasováním delegáti 

konference tento návrh schválili. Následně byli delegátům představeni všichni kandidáti do 

jednotlivých orgánů ve struktuře ČMS CHPH a každému kandidátovi byla dána možnost 

přednést vlastní vizi (za nepřítomné kandidáty se vyjadřovali zástupci jeho mateřské OS). V 

rámci představování kandidátů oznámil předseda OS Podoubraví Bc. Ptáček, že kandidát za 

jejich OS Milan Heglas z osobních důvodů odstupuje z kandidátky na člena ŘV. V rámci 

tajné části voleb dostali delegáti možnost vyjádřit se návrhu na udělení svazového 

vyznamenání, kterým je čestné členství v ČMS CHPH. Z navržených 3 chovatelů byl 

delegáty konference vybrán JUDr. Pavel Opatrný.  

Výsledky tajných voleb na příští tříleté volební období: 

o Předsedou ŘV ČS CHPH byl zvolen Václav Špilar 33 mandátními hlasy. 

Protikandidát Ivan Voneš získal 11 mandátních hlasů 

o Předsedou RK ČS CHPH byl zvolen Pavel Lundák (44 mandátních hlasů) 

o Kandidátem na prezidenta ČMS CHPH byl zvolen Jan Filipi (44) 

o Členy ŘV ČS CHPH byli zvoleni Ing. Jan Jakubec (44), Jan Filipi (42), Václav 

Hrudka (39), JUDr. Pavel Opatrný (33), Josef Bastl (33) a Jiří Kroupa (27). 

Nezvolenými kandidáty byli Josef Čihák, Pavel Echtner, Zdeněk Masojídek a Ivan 

Voneš 

Veřejnou volbou byli zvoleni 

o členové RK ČS CHPH Ivan Voneš a Pavel Echtner 

o kandidáti na člena prezídia ČMS CHPH Václav Špilar, Ing. Jan Jakubec, 

Jan Filipi, Václav Hrudka, JUDr. Pavel Opatrný, (jako náhradník Josef Bastl) 

o kandidát na předsedu ÚRK ČMS CHPH Pavel Lundák 

o kandidát na člena ÚRK ČMS CHPH Ivan Voneš, (jako náhradník Pavel Echtner). 

9) Organizační záležitosti: 

o Jan Filipi shrnul složení DT uskupení v Čechách v letošní sezóně. Zmínil dohodu o 

spojení dvou uskupení, což v budoucnu nebude výjimkou. 

Přednesl možné termíny a samotné ZZ v příštím roce - 25.6. (ne) ZZ Herborn, 1.7. 

(so) ZZ Orleans/ZZ Sint Niklaas a 15.7. (so) ZZ Oostende - Memoriál Vladimíra 

Kolaříka. O tom, ale již rozhodne nový ŘV ČS CHPH. 

Ocenil snahy ing. Kasala propagovat náš koníček široké veřejnosti zorganizováním či 

pomocí u řady výstav, např. u výstavy "Holubí pošta". 



o Na schůzi ŘV ČS CHPH dne 4.10.2016 v Lysé nad Labem bylo projednáno porušení 

závodního řádu v OS Východočeská při konání zemského závodu Oostende 2016, které 

zjistil výcvikář ČS CHPH Jan Filipi při kontrole závodní dokumentace související se 

zemským závodem. Porušeno bylo ustanovení § 3 a § 4 Závodního řádu ČMS CHPH tím, 

že chovatelé ZS Přeštice a Kdyně zasazovali holuby na zemský závod Oostende 2016 v 

zasazovacích střediscích, které nebyly schváleny příslušným oblastním spolkem a rovněž 

v těchto střediscích nebyli příslušnými orgány OS jmenováni a proškoleni vedoucí 

zasazovacích středisek. Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto vyřadit 

všechny chovatele, kteří zasazovali holuby na zemský závod Oostende ve střediscích 

Přeštice a Kdyně z výsledkových listin zemského závodu.  Dne 19.10.2016 zaslal 

elektronickou poštou Ing. Jiří Pastyřík oznámení o zřízení zasazovacích středisek Přeštice, 

Staňkov a Kdyně. Tato písemnost byla posouzena jako účelově a dodatečně vytvořená 

právě Ing. Pastyříkem. Dne 25.10.2016 byla členům ŘV zaslána Ladislavem Potůčkem  

elektronickou poštou písemnost do značné míry zmatečná nazvaná jako odvolání aniž by 

bylo uvedeno, kdo se odvolává a čeho se odvolatel domáhá. Dne 28.11.2016 zaslal Ing. 

Jiří Pastyřík jménem OS Východočeská elektronicky stížnost na postup ŘV ČS CHPH při 

vyřazení uvedených MS. Dalším šetřením bylo zjištěno, že J. Pastyřík tuto písemnost 

vytvořil bez projednání v orgánech OS a bez vědomí nového předsedy OS. Na 

základě uvedených skutečností, v rámci objektivity, rozhodli delegáti konference 

písemnost nazvanou jako odvolání zaslanou L. Potůčkem posoudit i když by bylo možné 

ji pro její zmatečnost vůbec neprojednávat. Po posouzení bylo odvolání zamítnuto jako 

nedůvodné. Dále na základě skutečností zde uvedených doporučují delegáti 

konference předsedovi OS Východočeská zvážit vyvození závěrů z jednání ing. 

Pastyříka v této kauze. 

o Tajemník ŘV podal informaci o projednání stížnosti Ladislava Potůčka na porušení 

závodního řádu v OS Prácheň doloženou osobním dopisem pana Herbsta. K zaslané 

stížnosti podal vysvětlení předseda OS Prácheň, byl předložen zápis z konference OS 

Prácheň a byla předložena písemná korespondence mezi OS Prácheň a tajemníkem ČMS 

CHPH Ing. Hlaváčkem. Po posouzení předložených písemností byla stížnost zamítnuta 

jako neoprávněná. Závěrem je nutno konstatovat, že pokud měl pan Herbst pochybnosti o 

dodržení závodního řádu, měl je sdělit prioritně revizní komisi OS. 

o Delegátům byl připomenut termín do 5.1.2017 nahlásit členské evidence. Objednávky na 

časopis Poštovní holub připravit v průběhu ledna. Distribuce rodových kroužků proběhne 

pravděpodobně při konání CV. Zájemci o přepravu holubů na zemské závody předloží své 

nabídky do 10.2.2017. Ostatní závazné termíny budou sděleny na celostátní konferenci 

25.2.2017. 

o MS Blatná podal žádost o uspořádání zemské výstavy 2017, případní další zájemci se 

mohou přihlásit nejpozději do termínu konání jarní zemské konference. 

o Předběžně byl dohodnut termín jarní konference na pátek 3.3.2017 v 19,00 hod. 

10) Diskuse: 

o Oldřich Svoboda navrhnul aby propozice zemských soutěží a zemských závodů se 

projednávaly vždy na jarní konferenci pro příští rok, tj. závodní sezónu 2018 projednat na 

jarní konferenci v roce 2017 



o Ondřej Bukovický navrhnul změnit závodní řád ve smyslu snížení nutného počtu členů 

pro začátek zasazování z 5 na 4 (návrh nebyl přijat). Dále doporučil prostřednictvím 

tajemníka ĆMS, popřípadě prezidenta ČMS koordinovat termíny celostátních výstav se 

Slovenským svazem. 

o Nejrozsáhlejší, nejživější přitom velice konstruktivní byla diskuse k zemským soutěžím, 

zemským závodům a s tím souvisejícími možnostmi nově vyvíjeného výpočetního 

programu. Do diskuse na toto téma se především zapojili Václav Špilar, Jan Filipi, Tomáš 

Bouška, Jaroslav Frenzl, Josef Toušek, Jiří Kroupa a další. V rámci projednávání tohoto 

tématu se uskutečnilo orientační nezávazné hlasování o zemském závodu na ST s 

výsledkem 27 hlasů pro Hockenheim a 17 hlasů pro Herborn. Členové ŘV projednají 

náměty z diskuse vzešlé při příležitosti CV v Lysé nad Labem. 

o V závěru diskuse Josef Toušek poděkoval všem funkcionářům, kterým končí volební 

mandát za odvedenou práci a těm nově zvoleným popřál hodně úspěchů v jejich práci. 

 

11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a volební komise a návrhové komise 

o průběh a regulérnost voleb do svazových orgánů 

o výsledky voleb na příští tříleté volební období takto: 

 volbu předsedy ŘV ČS CHPH Václava Špilara, 

 volbu členů ŘV ČS CHPH Josefa Bastla, Jana Filipi, Václava Hrudku, 

Ing. Jana Jakubce, Jiřího Kroupy a JUDr Pavla Opatrného 

 volbu předsedy RK ČS CHPH Pavla Lundáka, 

 volbu členů RK ČS CHPH Pavla Echtnera a Ivana Voneše, 

 volbu členů Prezídia ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Václava Špilara, 

Jana Filipi, Václava Hrudku, Ing. Jana Jakubce a JUDr. Pavla Opatrného.  

Jako náhradník Josef Bastl. 

 Volbu členů ÚRK ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Pavla Lundáka  

a Ivana Voneše. Jako náhradník Pavel Echtner. 

 Volbu kandidáta na funkci prezidenta ČMS CHPH Jana Filipi  

 Volbu kandidáta na funkci předsedy ÚRK ČMS CHPH Pavla Lundáka 

o návrh na udělení čestného členství JUDr. Pavlu Opatrnému 

o změnu sídla ČS CHPH na adrese 332 01 Tymákov 189. 

o zřízení VIP zóny při CV 2017 

o návrh pro celostátní konferenci na změnu ustanovení paragrafu 17 odstavec 1 ve smyslu 

vypuštění podmínky účasti 20 chovatelů a 150 holubů pro vydání výsledků v oblastních 

spolcích. 



o Zamítnutí odvolaní ve věci vyřazení MS Přeštice z vyhodnocení ZZ Oostende 

o Revokaci usnesení z minulé konference ve věci uspořádání společenského večírku na CV 

 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za uplynulé volební období 

o zprávu vycvikáte ČS CHPH o průběhu závodní sezóny 2016 

o zprávu pokladníka ČS CHPH o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2016 

o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Oldřichem Svobodou 

o informaci o zamítnutí stížnosti Ladislav Potůčka 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 

 

Konference ukládá: 

o oblastním spolkům předložit tajemníkovi ČMS CHPH Ing. Hlaváčkovi nejpozději do 

5.1.2017 členské evidence včetně seznamu členů podle jednotlivých MS 

o Členům ŘV projednat návrhy vzešlé z diskuse k zemským závodům a zemským soutěžím 

a výsledný návrh zaslat na jednotlivé OS v průběhu ledna 2017. 

o zájemcům o dopravu na zemské závody zaslat tajemníkovi ŘV nabídky do 10.2.2017 a 

zájemcům o uspořádání zemské výstavy 2017 zaslat přihlášky tajemníkovi ŘV do termínu 

konání jarní konference. 

Konference doporučuje  

o Oblastnímu spolku Východočeská zvážit vyvození závěrů vůči Ing. Jiřímu Pastyříkovi 

z důvodu jeho pochybení popsaných v tomto zápise.     

 

Usnesení bylo schváleno 44 mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 

12) Závěr konference provedl Václav Špilar. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval jménem 

všech nově zvolených funkcionářů za důvěru a současně poděkoval všem funkcionářům, 

kterým skončil volební mandát za odvedenou práci ve prospěch všech členů svazu. 

 

Konference byla ukončena v 15,30 hod.  

 

Po ukončení oficiální části konference se sešli členové nově zvoleného ŘV ČS CHPH na své 

ustavující schůzi a provedli rozdělení funkcí takto: 

o místopředseda   JUDr. Pavel Opatrný  

o tajemník   Ing. Jan Jakubec 

o pokladník    Václav Hrudka 



o výcvikář   Jan Filipi 

o člen   Josef Bastl 

o člen   Jiří Kroupa 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Václav Špilar  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 

 

 


