
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 26. 3. 2022 

 

 

Účast: delegáti 16. OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluven OS Náchod)     

            členové ŘV a RK – viz prezenční listina   

 

1) Konferenci zahájil v 14,00 hod. předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák. Přivítal přítomné 

delegáty a dalším řízením konference pověřil tajemníka ČS Jana Jakubce. Následně byly 

tajemníkem ŘV projednány technické podmínky průběhu konference a tajemník přednesl 

návrh programu konference, který delegáti po doplňujícím návrhu Jaroslava Frenzla 

odsouhlasili. Po odsouhlasení programu bylo schváleno složení komisí konference. Do 

mandátové komise byli zvoleni Jan Jakubec, Ivan Voneš a Petr Husák, do návrhové komise 

byli zvoleni Václav Hrudka, Tomáš Bouška a Josef Toušek.  

2) Při kontrole plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Jan Jakubec, konstatoval, že 

všechny úkoly jak ze zemské tak celostátní konference jsou splněné nebo se průběžně plní a 

bude o nich jednáno v průběhu konference. Dále přednesl zprávu mandátové komise, ze které 

vyplynulo, že je přítomno 16 zástupců OS, kteří disponují 40 mandáty z celkového počtu 41, 

tudíž konference je usnášení schopná. 

3) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák činnost ČS v minulém 

roce, který byl do značné míry poznamenán pandemií koronaviru. Celá zpráva je přílohou 

tohoto zápisu. 

4) Václav Hrudka přednesl zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021. Příjmy dosáhly výše 

167.182,-- Kč a výdaje byly v částce 185.326,-- Kč. Výsledek byl tudíž schodkový ve výši     

-18.144,-- Kč – schodek je proti plánu nižší o 185.456,-- Kč, což je výrazná úspora.  

5) Oldřich Svoboda přednesl zprávu RK ČS CHPH za rok 2021. Mimo jiné uvedl, že při revizi 

hospodaření Českého spolku za rok 2021 nebylo shledáno žádných rozporů a RK doporučuje 

schválit výsledek hospodaření. Následně delegáti konference čerpání rozpočtu za rok 2021 

schválili všemi hlasy přítomných delegátů. 

6) Václav Hrudka přednesl návrh rozpočtu pro roce 2022. Rozpočet byl navržen v tomto rámci: 

příjmy 155.700,-- Kč, výdaje 191.700,-- Kč, rozdíl -36.000,-- Kč. Rozpočet byl následně 

schválen všemi hlasy přítomných delegátů . 

7) Zprávu o přípravě závodní sezóny 2022 přednesl Petr Husák. Závodní plány schválené 

podzimními konferencemi OS se v současnosti vlivem ceny pohonných hmot mnohde 

přepracovávají, dopracovávají se kooperační plány. Propozice zemských soutěží a zemských 

závodů se nemění vyjma variabilní ceny za nasazeného holuba při zemských závodech. Dále 

Petr Husák zdůraznil nutnost provedení testů vedoucích zasazovacích středisek, včasnost 

zasílání vypouštěcích protokolů a zápisů z kontrolní činnosti (stačí v elektronické podobě).   



8) Organizační záležitosti: 

o Jaroslav Frenzl navrhl zvýšení odměn startérů o 100 Kč za start jednoho dopravního 

prostředku. Po krátké diskusi delegáti jednomyslně schválili doporučení pro celostátní 

konferenci 2023 zvýšit odměnu startérů o 100 Kč za start prvního i každého dalšího 

dopravního prostředku.  

o Jako dopravce na ZZ Damme byl jednomyslně schválen OS Pardubice a jako dopravce na 

ZZ Oravita byl schválen též jednomyslně OS Domažlice. V rámci projednávání dopravy 

na ZZ 2022 potvrdili delegáti konference novelizaci propozic ZZ 2022 o ceně za 

nasazeného holuba tak jak je vyhlásil ŘV ČS CHPH (28 mandátních hlasů pro, 12 proti)   

o V souladu s usnesením celostátní konference o provádění dopingových kontrol byli 

schváleni jako osoby provádějící odběry dopingových vzorků v roce 2022 Jiří Novotný     

a  Jan Stehlík. Finanční podmínky totožné s rokem 2021. 

o Pavel Lundák informoval delegáty konference  o skutečnosti, že podnikatel u kterého 

máme uskladněn kontejner s výstavním fundusem pro pořádání celostátních výstav v Lysé 

nad Labem ukončuje svoje podnikatelské aktivity. P. Lundák projedná s ředitelem 

výstaviště Ing. Matoušem další možnost uskladnění kontejneru přímo v areálu výstaviště. 

o  

9) Diskuse: 

o Kromě diskusních připomínek, které se promítly již v předchozích odstavcích, byla široce 

diskutována otázka budoucího vývoje chovatelské a sportovní činnosti v rámci ČS. Bylo 

diskutováno především téma sjednocení směru pořádání závodů a dopravních možností 

včetně kapacity dopravních prostředků. Do diskuse se zapojila většina přítomných 

delegátů. Delegáti se nedobrali sjednocujícího stanoviska a k tématu bude vhodné vrátit se 

na podzimní konferenci. 

o Václav Hrudka upozornil na nutnost zasílat zákonem stanovené údaje o majetku a o  

výsledku hospodaření na příslušný rejstříkový soud. Povinnost platí jak pro místní spolky, 

tak všechny nadřízené složky. Jan Jakubec doplnil o zkušenosti spolupráce s rejstříkovým 

soudem v rámci předávání informací o ekonomické činnosti ČMS CHPH. 

o Tomáš Bouška v rámci diskuse o budoucím vývoji chovatelství požádal o konkrétní čísla 

demografického vývoje počtů členské základny –  jako podklad k další diskusi budou 

konkrétní čísla podána na příští zemské konferenci. 

o Ondřej Bukovický opětovně upozornil na stále obtížnější zajištění minimálního počtu 

zasazujících počtů chovatelů ve velkém počtu MS a ZS v rámci ČS.  

 

10) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a návrhové komise 

o výsledek hospodaření ČS CHPH za rok 2021 přednesený Václavem Hrudkou 

o schodkový rozpočet na rok 2022 v rámci -36.000 Kč 



o organizační zajištění odběrů vzorků pro dopingové kontroly 

o dopravce na zemské závody OS Pardubice (směr západ) a OS Domažlice (směr východ) 

o návrh pro jednání celostátní konference ohledně zvýšení odměny startérů o 100 Kč za 

každé vozidlo (= první vozidlo 300 Kč, každé další vozidlo 200 Kč) 

o poplatek za nasazeného holuba při ZZ dle schválených propozic ZZ novelizovaných na 

jednání ŘV ČS CHPH dne 14.3.2022, rozdíl do skutečných nákladu bude přepravci 

hrazen z prostředků ČS 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za uplynulé období 

o zprávu vycvikáře ČS CHPH o přípravě závodní sezóny 2022 

o zprávu RK ČS CHPH o výsledku revize hospodaření v roce 2021 

o příspěvek Pavla Lundáka o možnostech uskladnění kontejneru s výstavním fundusem 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 
 

Konference ukládá: 

o předsedům oblastních spolků zajistit součinnost při odběru vzorků na dopingové kontroly  

o  

Usnesení bylo schváleno 40 mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 

11) Závěr konference provedl Pavel Lundák. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval  

delegátům za konstruktivní přístup k jednání a popřál všem chovatelům úspěšnou závodní 

sezónu  

 

Konference byla ukončena ve 16,00 hod.  

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Pavel Lundák  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 

 

 

 

 



                                           Z P R Á V A 

                    předsedy ŘV Č.S. CHPH za rok 2021. 

1. Rok 2021 byl v mnoha směrech specifický a vše samozřejmě souviselo s 

pandemií covidu 19 , která tvrdě zasáhla do života nás všech ,nejen chovatelů 

poštovních holubů , ale všech obyvatel a de facto ohrožovala a bohužel stále 

ohrožuje veškerou populaci na celém světě , nejen chovatelů poštovních holubů. 

Řada našich přátel a kamarádů bohužel tomuto zákeřnému viru podlehla. 

2. Další problém byl s výskytem ptačí chřipky , která se šířila napříč republikou a 

postihla některé naše chovatele především v začátku závodní sezony. Z toho 

důvodu bylo dost obtížné pro některé chovatele holuby řádně rozcvičit a z toho 

pramenily i zbytečné ztráty holubů. 

3. Závody OS probíhaly ve velké většině dle závodních plánů a případné změny v 

termínech i místech vypouštění – NMS , byly vždy konzultovány s výcvikářem 

Českého spolku P. Husákem. 

4. Jsem moc rád , že se i v tak složité době a těžké závodní sezoně podařilo 

uskutečnit oba plánované Zemské závody a to Oostende – Damme ze západního 

směru a Oravita ze směru jihovýchodního. 

5. Když už mluvím o závodní sezoně , nedá mi to se nezmínit o stále nejistějším 

počasí. Vůbec není co závidět výcvikářům či jury OS , kteří závody startují. V 

posledních letech dochází ke stále nejistější předpovědi a prudkým změnám i třeba 

během noci. Je potom těžké reagovat , když už je dopravní prostředek na cestě na 

závod…..všem výcvikářům patří velký dík za práci , kterou dělají a ne jim ještě 

mnohdy nadávat , jak někteří horliví chovatelé předvádějí. 

6. Schůze ŘV Českého spolku byly pořádány v řádných termínech , většinou on-

line a podařilo se nám několikrát sejít i osobně na schůzích ŘV ve Slivenci. 

Všechna běžná agenda , povinnosti a závazky ŘV k našim členům 

byly plněny . Zápisy ze schůzí jsou vždy co nejdříve pověšeny na webu Svazu , za 

což patří dík především ing. Janu Jakubcovi . 

7. Jediné , co se kvůli covidu 19 nepodařilo uskutečnit , byly Zemské výstavy v 

roce 2020 i 2021. Pořadatelem měl být OS Domažlice a doufám , že se již v 

letošním roce ZV uskuteční v řádném termínu , který se domluví v součinnosti ŘV 

ČS a OS Domažlice. 



8. Volby do všech struktur Svazu. Na podzim letošního roku nás čekají volby do 

ZO a MS , OS i Zemských Spolků. Věnujte , prosím , velkou pozornost navrženým 

členům , kteří mají zájem pracovat v kterékoli funkci ve prospěch CHPH. Je to 

opravdu velice důležité. 

9. Za Český spolek byli slavnostně oceněni jako Čestní členové Svazu František 

Boušek , dlouholetý funkcionář OS Praha i OS Středočeské za rok 2020 a Vítězslav 

Truksa , předseda OS Polabí a taktéž člen ŘV Českého spolku za rok 2021. 

10. Vážení přátelé , závěrem bych chtěl Vám , Vašim rodinám a všem členům – 

chovatelům PH do letošního roku popřát především pevné zdraví . Jistě jste si 

všimli , kolik našich členů v loňském i letošním roce odešlo …… 

Pevně věřím , že se nám podaří závodní sezonu 2022 realizovat v plném rozsahu a 

s co nejmenším omezením včetně ZZ a ve zdraví se sejdeme na Zemské výstavě a 

poté i na výstavě celostátní. Ať se Vám všem daří. 

26.03.2022 Pavel Lundák 

 


