
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Moravskoslezský zemský spolek, z.s. 

Vančurova 54, 618 00 Brno 

 
Z á p i s  

ZK č.  2/2021 
 

Z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů, která 
proběhla dne 27.října 2021 od 17 hodin v salonku hotelu Hesperia-Olomouc. 
 
Účastníci: předsedové, nebo zástupci OS: Beskyd, Brno, Haná, Hlučín, Hodonín, Karviná,  
  Opava, Třinec, Uničov, Uh. Hradiště, Valašsko, Vysočina, Zlín, Znojmo,  
  členové ŘV a členové RK dle prezenční listiny 
Omluven: ŘV - Marek Skrbek 
 
Konferenci řídil tajemník MVDr.Martin Polášek dle následujícího programu: 
 
Program:   1. Volba návrhové a mandátové komise 
    2. Zpráva mandátové komise 
    3. Úvodní slovo předsedy MSS CHPH 
    4. Průběžná zpráva pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce 2021 

  5. Zpráva předsedy RK MSS CHPH 
  6. Informace výcvikáře MSS k sezoně 2021 – zhodnocení sezony 
  7. Kontrolní činnost v roce 2021 - zhodnocení 
  8. Návrh soutěží a závodního plánu MSS pro rok 2022 
  9. Projednání návrhů na změny svazových dokumentů 
10. Návrh na udělení čestného členství za rok 2021 
11. Diskuse – návrhy delegátů 
12. Přijetí usnesení podzimní Zemské konference MSS CHPH 

 
1.   Volba návrhové komise a mandátové komise  
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí jednohlasně 

schváleni Miroslav Uherek, Jan Peroutka a Lubomír Kubáček 
- Do mandátové komise pro kontrolu hlasování byli navrženi a následně konferencí jednohlasně 

schváleni: Ing. Karel Vašíček, Rostislav Duda a Ing. Oldřich Planka 
 
2. Zpráva mandátové komise 
- Za mandátovou komisi vystoupil Ing. Karel Vašíček a konstatoval, že se konference účastní všech 

14 předsedů OS v MSS a ti mají dohromady 40 hlasů. Pro schválení nadpoloviční většinou je 
třeba 21 hlasů. 

 
3.   Úvodní slovo předsedy MSS CHPH 
- Předseda MSS CHPH RSDr. Zdeněk Uherek ve svém úvodním slově obsáhle promluvil nejen o 

sezoně 2021, ale hovořil i o nejdůležitějších tématech a aktuálních problémech, které je nutné 
řešit. Popsat v konkrétnosti všechny body úvodního slova předsedy je nad rámec tohoto zápisu a 
je úkolem jednotlivých předsedů OS, aby závěry zprávy tlumočili mezi své členy. 

- Z nejdůležitějších bodů úvodního slova předsedy MSS je důležité zmínit, že Dr.Uherek  upozornil 
na dlouhou dobu, která nám v souvislosti s Covid-19 neumožňovala na všech úrovních 
plnohodnotně plnit funkcionářské funkce a je nutné co nejrychleji všechny problémy dořešit. 
Z hlediska sportovní práce se však udělalo mnoho proto, aby dopady pandemie byly co nejmenší. 

- Dále se pozastavil nad svozem ze závodu Brusel, kterého se osobně účastnil. Ne ve všech 
střediscích bylo vše podle jeho představ. Upozornil na nedostatky při košování, kterých byl 
svědkem. Jsou organizace, kde košování na ZZ probíhá ukázkově. Jsou však i organizace, kde je 
nutné výrazné zlepšení a striktní dodržování Závodního řádu. 

- Dále Dr.Uherek v konkrétnosti upozornil na to, že v některých OS si členové výboru přebírají 
funkci předsedy a rozhodují za něj. Předseda je zástupce OS, hybnou silou a základem 
spolupráce. Jednat jménem OS by měl a musí pouze on. Není možné, aby jeho činnost mnohdy i 
za jeho zády prováděl někdo jiný. 



- V dalším bodě informoval o přípravách závodního plánu pro příští roky. Upozornil, že členové ŘV 
věnovali velkou pozornost návrhu plánu pro příští rok, který je základem pro to, jak postupovat 
v letech následujících.  

 Zejména na závodech DT a limitů vzdáleností bude nutné závody upravit tak, abychom zaujali co 
největší počet členů. 

 Nejen v rámci ŘV, ale na všech úrovních je totiž třeba se zamyslet nad skladbou členské 
základny, nad stále výraznějším úbytkem členů, které se budou promítat i ve skladbě všech 
závodů a tvorbě kooperací. 

 Je nutné, aby dále nedocházelo k rozbíjení jednotlivých uskupení a naopak najít řešení jak se 
domluvit ku prospěchu naší členské základny.  

- Další důležitou otázkou, které se předseda věnoval, je otázka personální. Naše budoucnost bude 
záviset na funkcionářích, osobnostech, kteří budou pracovat tak, aby úroveň jejich práce byla 
vysoká. Uvedl, že již dnes má bohužel informace o tom, že někteří funkcionáři, kteří svou práci 
odváděli a odvádějí precizně a na vysoké úrovni, zvažují dále nepokračovat ve svých aktuálních 
funkcích. Byla by velká chyba, kdyby práce ve výborech nejen nadoblastních zůstala pouze na 
těch, kteří se tzv. jen „vezou“, nebo jsou ve funkcích, aby si hlídali to, co je výhodné pouze pro ně.  

 Proto předseda už nyní apeluje na to, aby se hledali takoví kandidáti, kteří budou přínosem a 
plnohodnotně nahradí ty, kteří budou odcházet. Je nutné, aby noví kandidáti měli jasnou vizi, jak 
bude OS, MSS a svaz pokračovat. V konkrétnosti uvedl i pár jmen členů, kteří by byli dle jeho 
názoru vhodnými adepty. 

- Předseda MSS také informoval o přípravách Celostátní výstavy a zdůraznil rizika, která pořádání 
výstavy ohrožují. Největším problémem je samozřejmě aktuální pandemie Covid, ale s tím jsou 
spojené i další úskalí v podobě navyšujících se cen a pravděpodobné nižší návštěvnosti, která by 
dostala pořádání výstavy do záporných čísel.  

- V závěru svého slova předseda MSS poděkoval za pozornost a pozval všechny členy na 
Moravskou zemskou výstavu, kterou pořádá jeho mateřský OS Uh.Hradiště. 

 
4.   Průběžná zpráva o hospodaření MSS v roce 2021 
- Zprávu přednesla Dagmar Bortlová – konstatovala, že v současné době neexistují žádné závazky 

ani pohledávky vůči jednotlivým OS. Zbývá doplatit malou část za prodané holuby v aukci ve 
prospěch MSS a uhradit ocenění za roky 2020 a 2021. 

- Konečnou zprávu o hospodaření 2021 předloží jako vždy na jarní Zemské konferenci. 
- Konference vzala průběžnou zprávu o hospodaření na vědomí a nemá žádných námitek.  

 
5.   Zpráva předsedy RK MSS  
- Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman.  
- Informoval, že RK provedla průběžnou kontrolu financí ke dni 30.9.2021 a vše je bez závad. RK 

v tomto roce k dnešnímu dni nemusela řešit žádný podnět k prošetření 
- Konference vzala zprávu předsedy RK na vědomí a nemá žádných připomínek.  
 
6.   Informace výcvikáře k sezoně 2021 
- Ing. Novotný zhodnotil průběh sezony MSS 2021. 
- Zemské závody sezony 2021 hodnotil celkově jako bezproblémové. Jediným zádrhelem bylo 

odvolání, resp. snížení vzdálenosti pásmového závodu na doporučení prezidia a tím i snížení 
počtu závodů v soutěži MMDT. 

 ZZ Cloppenburg proběhl letos velmi dobře. Závod trval cca 1,5 hodiny bez výrazných výkyvů v % 
úspěšnosti. ZZ Brusel, který trval pod 3 hodiny a zakončen byl 1. den, byl výcvikářem hodnocen 
také velmi kladně. 

 Bohužel se ale v letošním roce do počtu nasazených holubů na ZZ DT promítly velké ztráty ze 
sezony 2020 a  nasazovaných holubů na tyto závody bylo v roce 2021 výrazně méně. Je otázkou, 
zda se dá do budoucna předcházet těmto ztrátám zodpovědnějším přístupem, např. operativní 
změnou vypouštěcího místa atp.  

 Ing.Novotný také kladně zhodnotil přepravu na oba ZZ DT a pochválil přepravce za odvedenou 
práci, včetně foto a video dokumentace z přepravy, ošetření a startu holubů. 

 Hlášení holubů ze závodů bylo v letošním roce rovněž dobré a první dolétlí holubi ze ZZ byli 
v pořádku nahlášeni.  

- V návaznosti na úvodní slovo předsedy Ing.Novotný zdůraznil, že je nutné a nezbytné na 
svozových uzlech nejen ZZ striktně dodržovat ustanovení a pravidla ZŘ a provádět kontroly 
dovezených holubů. Není možné, aby při košování vyvstávala jakákoli podezření. 

 
 



 
- Dále Ing.Novotný zdůraznil, že je nutné, aby předsedové a výcvikáři OS ověřovali všechny 

mechanismy kontrol, včetně kontrol startovacích protokolů, důsledně kontrolovali dodržování a 
hlídání správnosti údajů při potvrzování startovacích protokolů, zejména data vypuštění při 
překládání závodů. 

- Je také nutné zabývat se vědomým porušováním ZŘ při startech závodů, kdy je na místě startu 
více kamionů. Dle současných pravidel může být v čase startu na vypouštěcím místě pouze 
kamiony aktuálně startujících OS. 

- Ing.Novotný dále ve své zprávě upozornil na totální kolaps některých výpočtářů při výpočtu 
neoblastních soutěží, kdy nejsou schopni ani po upozornění správně zadat závody do příslušných 
kategorií. Je proto nutné, aby jednotlivé OS nahlásily kontakty na své výpočtáře a provést školení 
výpočtářů po zemských sdruženích. Stejně tak se bude ŘV MSS zabývat i tím, zda nepřipravit 
školení i pro výcvikáře jednotlivých OS.   

 
7.   Kontrolní činnost v roce 2021  
- Zprávu o kontrolní činnosti měl přednést Marek Skrbek, který je však z konference omluven. 

Jelikož členové ŘV MSS nemají zprávu k dispozici, rozhodla konference jednohlasně, že zpráva 
bude doplněna jako příloha zápisu. 

 
8.   Návrh soutěží a závodního plánu MSS pro rok 2022 
- Ing. Novotný představil návrh závodního plánu, jak jej schválil ŘV na své poslední schůzi a který 

bude tvořit 5 společných ZZ (viz zápis ŘV 21.04) 
- Po přednesení návrhu proběhla delší, ale věcná a klidná diskuse, ze které vyplynula ochota 

uspořádat všechny ZZ jako celomoravské a také soulad ve zkrácení vzdálenosti buď závodu 
Eschweiler, nebo Brusel.  

- Po diskusi bylo nejdříve zahájeno hlasování o tom, zda všechny závody budou celomoravské.  
 Výsledek: jednohlasně pro  
- ZZ Krajková KM, ZZ Cloppenburg a ZZ Göttingen (závod na vzdálenost 500+) byly konferencí také 

odsouhlaseny jednohlasně. 
- Další hlasování bylo o zachování závodu Brusel a zkrácení závodu Eschweiler na max. vzdálenost 

pod 900 km. Výsledek: pro 33, proti 4, zdržel 3 
- Konference rozhodla místo závodu Eschweiler vybrat jiné vhodné startovní místo s kratší 

vzdáleností pro nejvzdálenější OS. Výběrem je pověřen výcvikář MSS Ing.Novotný a startovní 
místo bude zveřejněno v zápisu. 

- Závodní plán odsouhlasený konferencí jako celek je tedy následující: 
   12.6.2022 (Ne) ZZ Krajková KM 
   19.6.2022 (Ne) ZZ Göttingen (vzdálenost cca 480-650 km) 
     2.7.2022 (So) ZZ Cloppenburg (vzdálenost cca 660-825 km) 
   16.7.2022 (So) ZZ Borken (vzdálenost cca 690-875 km) 
   30.7.2022 (So) ZZ Brusel (vzdálenost cca 840-1040 km)   

- Konference také jednohlasně schválila návrh ŘV MSS na uspořádání komerčního závodu 
holoubat z Krajkové v termínu 25.9.2022. Organizací a zabezpečením tohoto závodu byl řídícím 
výborem pověřen Marek Skrbek.  

- Konference dále jednohlasně odsouhlasila rozhodnutí ŘV MSS, že při pořádání závodů na 
vzdálenostech 500-800 km (Göttingen, Cloppenburg a Borken) není možné letět současně další 
závod se střední vzdáleností nad 400 km (přesné znění bude uvedeno v propozicích soutěží) 

- Ing.Novotný informoval, že vzhledem ke schválení závodního plánu bude nutné vypustit 
v propozicích soutěží MMDT minimální vzdálenost 600 km. 

 Propozice vypracuje výcvikář MSS a po schválení ŘV MSS budou předloženy v definitivní 
podobě na jarní Zemské konferenci. 

 
9.  Projednání návrhů na změny svazových dokumentů 
- Návrhy na změny svazových dokumentů s vysvětlením a zdůvodněním navrhovaných změn 

obdrželi předsedové OS v dostatečném předstihu, aby měli čas na prostudování. Jedná se o: 
 - Návrh na zrušení hostování 
 - Návrh na omezení závodní činnosti při extrémních klimatických podmínkách 
 - Návrh na doplnění propozic upřesňujících podmínky sestavování závodních plánů 
- Konference přistoupila rovnou k hlasování o schválení a všechny předložené návrhy byly 

schváleny jednohlasně.  
 
 



 
10.  Návrh na udělení čestného členství pro rok 2021  
- MVDr.Polášek informoval, že byly přijaty dva návrhy na udělení čestného členství. Od ŘV MSS je 

návrh na Ing.Romana Randjáka a od OS Brno návrh na Ing.Jaroslava Novotného 
- Konference odsouhlasila udělit čestné členství pro rok 2021 Ing.Jaroslavu Novotnému.  
- Ing.Roman Randják bude navržen pro rok 2022 
 
11.  Diskuse 
- Diskuse a návrhy delegátů byly řešeny v průběhu konference 
 
13.  Přijetí usnesení 
- Usnesení z podzimní Zemské konference, které vypracovala návrhová komise, přednesl Miroslav 

Uherek a je přílohou tohoto zápisu. 
- Konference usnesení schválila jednohlasně (pro 40 / proti 0 / zdržel 0). 
     
  
 
 
 
 
V Olomouci dne 27.10.2021 
Zapsal:  MVDr. Martin Polášek  
 
 
Schválil: 
RSDr. Zdeněk Uherek 
předseda MSS CHPH   
 
 
  
 
Přílohy: 1.) Usnesení 
  2.) Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2021  zatím nedodáno   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č.1 

 

 

USNESENÍ 
z podzimní zemské konference  MSS CHPH konané, dne 27.10.2021 v 17:00 v Olomouci. 
 
 
Zemská konference schvaluje: 

 Mandátovou a návrhovou komisi 

 Čtyři společné termíny DT v rámci MSS CHPH  11.6., 2.7., 16.7., 30.7. 2022 

 Společné závody MSS CHPH Gottingen, Cloppenburg, Duisburg –Borken, Brusel 

 Závod MSS Krajková „KM“  v termínu 12.6. 2022 

 U závodů Cloppenburg a Duisburg –Borken si  OS  zařadí do závodních plánů tratě  se  střední 
vzdáleností do 400 km 

 Zemský závod v rámci MSS  Krajková dne 25.9. 2022, garant p. Skrbek Marek 

 Návrh soutěží a  ocenění pro závodní sezonu 2022 

 Předložené návrhy na změny v dokumentech ČMS CHPH, které budou předloženy ke 
schvalování svazové konferenci v roce 2022 

 Ing.Novotného Jaroslava na udělení Čestného členství v ČMS CHPH 
 
 

Zemská konference berena vědomí: 

 Úvodní slovo předsedy MSS CHPH  p. Dr. Uherka Zdeňka a zprávu  o činnosti  za uplynulé 
období, včetně případného směřování do příštího období 

 Zprávu výcvikáře MSS CHPH p. Ing. Novotného Jaroslavak sezoně 2021 a návrh na rok 2022 

 Zprávu mandátové komise 

 Zprávu o hospodaření přednesenou pokladníkem MSS CHPH pí. BortlovouDagmar ke dni 
konání konference 

 Zprávu RK  MSS CHPH přednesenou předsedou RK p. Zemanem Františkem 
 
 
Zemská konference ukládá: 

 Uskutečnit školení výpočtářů pro sezonu 2022 včetně školení výcvikářů OS CHPH 

 Doplnit do zápisu s konference MSS CHPH zprávu o kontrolní činnosti za rok 2021, úkol pro p. 
Skrbka Marka, člena ŘV MSS CHPH pro kontrolní činnost 

 Zohlednit vývoj počasí při pořádání DT v rámci plánu MSS CHPH 

 Odeslat seznamy počtů a typů EKS včetně jejich software, úkol pro ty OS CHPH, které dosud 
tak neučinily 

 
 
Návrhová komise:  Peroutka Jan 
                                 Kubáček Lubomír 
                                 Uherek Miroslav 


