
Z á p i s 
ZK č.  2/2014

z podzimní Zemské konference  Moravskoslezského sdružení chovatelů poštovních holubů konané 
dne 24.10.2014 v 17.30 hod v Olomouci, hotel „Hesperia“

Přítomni: předsedové nebo zástupci 16ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)
Nepřítomen: předseda OS Brno venkov

Program:
1. Zahájení zemské konference
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Informace předsedy Moravskoslezského sdružení o činnosti v roce 2014 
4. Informace pokladníka Moravskoslezského sdružení o stavu finančních prostředků 
5. Vyhodnocení závodní sezony a ZZ 2014
6. Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2014
7. Program Zemských závodů, soutěží MSS a složení pásem pro rok 2015
8. Návrhy na doplnění svazových dokumentů
9. Udělení čestného členství 

10. Diskuze delegátů k projednávaným bodům a všeobecné problematice Oblastních sdružení      
a Moravskoslezského sdružení

11. Návrh usnesení zemské konference

1.   Zahájení zemské konference
Konferenci zahájil předseda MSS pan RSDr. Zdeněk Uherek, uvítal všechny přítomné delegáty, 
členy řídícího výboru a revizní komise. Po odsouhlasení předneseného programu řídil její průběh.

2.   Volba mandátové komise a návrhové komise
- do mandátové komise byli navrženi a následně konferencí schváleni delegáti: Dagmar Bortlová, 

Ing. Oldřich Planka, František Strachota
- do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a následně konferencí schváleni 

delegáti: Ing. Václav Švec, Ing. Karel Vašíček, Jan Lukáš
- tajemník MSS MVDr. Polášek informoval, že je přítomno 16 předsedů nebo jejich zástupců, kteří 

mají dohromady 47 hlasů a pro schválení nadpoloviční většinou je třeba 24 hlasů

3.   Informace předsedy Moravskoslezského sdružení o činnosti v roce 2014 
Předseda MSS RSDr. Uherek přednesl přítomným obsáhlé a obšírné zhodnocení nejen sezony 
2014. Níže jsou heslovitě uvedena hlavní témata, kterými se ve svém úvodním slovu zabýval:  

- V úvodu provedl kontrolu plnění usnesení jarní konference, usnesení je ve všech bodech splněno, 
zůstává v platnosti pouze úkol: práce profesionálních kontrolorů.

- Pokračoval v hodnocení závodní činnosti, kde poděkoval všem aktivním členům a blahopřál 
vítězům OS, MSS a vítězům GM ČR MVDr. Poláškům. Těmto poděkoval také za jejich odbornou 
pomoc. Vyjádřil přesvědčení, že společné úsilí o seriózní a rozumné vytváření sportovní atmosféry 
v MSS bude základem opakovaných vítězství členů v GM ČR.

- Nadstavbou sezony jsou výstavy zde vyslovil přání za všechny organizátory, aby účast byla 
maximální a srdečně pozval jménem výboru MSS a organizátorů OS Brno na Moravskou zemskou 
výstavu v Komořanech dne 15.11.2014.

- Sezonu 2014 po volbách hodnotil z pohledu funkcionáře jako náročnou a hovořil o změněné 
atmosféře po volební konferenci.

- Evropská výstava byla velmi úspěšná, avšak byl jen úzký počet členů, ochotných pomoci.
- Byly přijaty opakující se úkoly na jarní konferenci k ZS Blatec. Zde obšírně popisoval postupné 

kroky MSS i výboru OS Haná. Zdůraznil malou znalost základních dokumentů, zvláště ZŘ 
některých funkcionářů. Pokud bude obnovena činnost ZS Blatec pod kontrolním dohledem MSS, 
budou stanoveny konkrétní podmínky včetně profesionálních kontrol a jejich financování.

- Uvedl, že jestliže jsou nějaké problémy, je třeba tyto řešit v místě se znalostí a nepřesouvat je 
jinde za hranice OS.

- Dále pokračoval ve svém vystoupení v orientaci k práci se členy. Mladí přicházejí jen málo, proto 
bude nutné udělat vše pro ty, které máme a zejména pro převažující část těch starších. Základem 
je ekonomika a s tím spojené zvládnutelné náklady závodů. Počet nasazujících členů a počet 
nasazovaných holubů je nejen ekonomika, ale i sportovní úspěšnost - koeficienty.



- Předložil otázku k posouzení v OS týkající se kooperací, výhodnost zkušeností - v pozitivním 
trendu pokračovat. Z tohoto se také dají vyvodit závěry, jak dále se zřejmě budou projevovat stále 
se snižující počty závodících členů i na stávajícím složení pásem. Doporučil, aby již nyní na 
zasedání výboru MSS byla tato široká problematika diskutována. Doporučil, po zkušenostech ze 
závodů Katovického memoriálu, zařazení do závodních plánů v rámci celé Moravy závod na 500 
km a více.

- Podpořil program MMDT pro rok 2015, místa vypouštění, včetně společného vypouštění 3 pásem 
nad 750 km.

- U dopravy DT garantoval přepravcům přiměřený zisk, nejít cestou dohodnutého lobbingu v 
neprospěch závodících a využít zkušeností plateb přepravy DT přes pokladnu MSS.

- Kriticky hovořil k problémům s vypočítáváním a odesíláním výsledků závodů. Nastínil rýsující se 
možnost získání komplexního výpočetního systému (programu). Výsledkový doklad musí mít 
absolutní přesnost, vysokou vypovídající schopnost a z toho vyplývající kontrolovatelnost.

- To, že hranice pásem nemusí být překážkou závodů, dokládá závod Katovický memoriál a také 
"Komerční závod holoubat", který je pořádán napříč Moravou se standardním zájmem a 
oblíbeností. U závodů holoubat dává k zamyšlení a k posouzení, zda by tento závod mohl být 
organizován MSS se stanovením pevných pravidel.

- Vyjádřil se k práci sboru posuzovatelů a ohodnocení posuzovatelů při výstavách. Pokud bude 
MSS pověřeno uspořádáním Celostátní výstavy, je třeba již nyní připravovat náplň a organizační 
tým.

- Poděkoval předsedům OS za jejich úsilí, bez nichž a členů výborů, včetně ZO, by nebylo možné 
docílit příznivých výsledků.

- V průběhu hodnocení "Komerčního závodu holoubat", kdy se dotkl možného pořadatelství v 
příštích letech, byl předseda MSS přerušen nevhodným gestem a poznámkou od Aleše Truhláře.
Poté, RSDr. Uherek své úvodní slovo ukončil a i z tohoto důvodu se rozhodl rezignovat na post 
předsedy MSS. Následně předal řízení konference Ing. Jaroslavu Novotnému.

- Po krátké diskusi, proběhlo hlasování o přijetí rezignace RSDr. Uherka na funkci předsedy.
Výsledek hlasování: pro přijetí rezignace 0, proti přijetí rezignace 47

- Konference jednohlasně neodsouhlasila přijetí rezignace RSDr. Uherka na funkci předsedy MSS, 
vyslovila mu jednoznačnou podporu a důvěru a požádala jej, aby ve své funkci nadále pokračoval.

4.   Informace pokladníka Moravskoslezského sdružení o stavu finančních prostředků
- pokladník MSS Ing. Václav Švec přednesl zprávu o stavu finančních prostředků MSS CHPH 

k 24.10. 2014, kterou zemská konference schválila a je přílohou tohoto zápisu
- pokladník navrhl, aby platby za dopravu zemských závodů byly fakturovány a uhrazeny společně 

s platbou za kroužky a závodní gumičky do pokladny MSS, odkud budou poukázány na účet 
schváleného přepravce

5.   Vyhodnocení závodní sezony a ZZ 2014
- vyhodnocení provedl výcvikář MSS Ing. Jaroslav Novotný, který konstatoval, že ZZ v letošním roce 

proběhly bez problémů
- ZZ Krajková – Katovický memoriál se uskutečnil z nového vypouštěcího místa Květná – letiště, 

které umožňuje bezproblémový start většího počtu holubů současně
- v letošní roce docházelo k četným nedostatkům ve vyplňování protokolů o startu, u některých 

protokolů byly i hrubé chyby
- výcvikář předal zástupcům OS vypouštěcí protokoly za rok 2014 s vyznačením všech chyb a 

nedostatků
- k zabezpečení odpovídající úrovně vypouštěcích protokolů v dalších letech, navrhl výcvikář MSS,

finanční sankce pro pořadatele závodu, kteří nedodrží stanovené podmínky:
- drobné nedostatky (chybné datum, nesouhlasí čas startu, nesouhlasí místo vypuštění, protokol 

zaslaný z jiného místa a pod.) sankce 500,- Kč  
- hlasování: pro 43 / proti 0 / zdržel 4

závažné nedostatky (nepotvrzený protokol, nezaslaný protokol) sankce 3 000,- Kč
hlasování: pro 47 / proti 0 / zdržel 0

6.   Vyhodnocení kontrolní činnosti v roce 2014
- zprávu, kterou vypracoval Antonín Polívka na základě zaslaných protokolů z kontrol v OS a kontrol 

mezioblastních, přednesl MVDr. Martin Polášek
- stanovený počet 10 kontrol v OS během závodní sezony 2014 nesplnilo OS Znojmo 6, OS Jižní 

Morava 6, OS Hlučín 5, OS Brno venkov 5
- mezioblastní kontrolu neprovedlo OS Jižní Morava a uhradí do pokladny MSS sankci 1 000,- Kč 



7.   Program Zemských závodů, soutěží MSS a složení pásem pro rok 2015
- Ing. Jaroslav Novotný přednesl návrh ŘV MSS na pořádání zemských závodů v roce 2015:
      14.6. 2015  ZZ Krajková - Katovický memoriál
        4.7. 2015  ZZ Bad Bentheim
        1.8. 2015  ZZ Oostende
      byl podán protinávrh, aby datum konání těchto závodů bylo 7.6., 27.6., 25.7.
      hlasování o návrhu ŘV: pro 25 / proti 22 / zdržel 0
- k soutěžím pořádaným MSS nebylo připomínek, a proto zůstávají ve stejné podobě jako letos

hlasování: pro 47 / proti 0 / zdržel 0
- na konferenci nebyly předloženy požadavky na změnu pásem, proto současné začlenění OS do 

pásem zůstává v platnosti i pro rok 2015 

8.   Návrhy na doplnění svazových dokumentů
- ve smyslu článku 15 Jednacího řádu ČMS CHPH projednala zemská konference návrh změn 

zásadních svazových dokumentů a propozic celostátních soutěží, které navrhne svazové 
konferenci ke schválení

- Stanovy ČMS CHPH § 22 druhá odrážka doplnit textem Změna členství chovatele v průběhu 
závodní sezony se může uskutečnit pouze v případech výrazné změny souřadnic holubníku 
např. stěhování do jiné oblasti.
hlasování:  pro 45 / proti 2 / zdržel 0

- Závodní řád CHPH  § 3 odst. 4 upravit takto:
Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH. Základní  organizace 
umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna:
a) Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní 

celistvost OS. 
b) Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostujícího

chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku hostujícího 
nebo nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostatních účastníků 
závodu vlastního OS CHPH. Hostující chovatel musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách 
soutěží OS místo označení ZO nebo bydliště uvedeno „hostující“. Zahraniční chovatel 
příslušnost ke státu.

c) Hostování je povoleno pouze v ZO oblastního sdružení, kde je chovatel členem.
d) V blízkosti státních hranic lze povolit hostování chovatelů ze Slovenska, Rakouska, Německa a 

Polska. OS, které povolí hostování chovatelů s holubníkem mimo území ČR, musí zaslat jejich 
jmenný seznam za uplynulou sezónu výcvikáři zemského sdružení do 31.8. Hostující chovatel 
musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo označení ZO nebo bydliště 
uvedenu příslušnost ke státu. Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní 
sezónu. Hostování ZO není povoleno.
hlasování:  pro 44 / proti 0 / zdržel 3

- Závodní řád  CHPH  § 5  poslední větu Členové ustanoveného týmu nesmějí být členy více týmů a 
nesmí závodit mimo tým na jiné jméno. doplnit v průběhu daného roku.  
hlasování:  pro 47 / proti 0 / zdržel 0

- Závodní řád CHPH  § 17  odst. 2 doplnit takto: Výpočetní celky závodů – vydání všech výsledků 
na úrovni vyšší než OS podléhá schválení ŘV zemského sdružení. Žádost o schválení se podává 
každoročně do 28.2. s uvedením kooperujících OS. musí být podána každoročně do 28.2. Výjimku 
tvoří mimořádné sloučení podkladů k výpočtu (pokud se jedná o totožný závod) sousedících OS 
při nesplnění limitů dle bodu 1. Tyto výsledky schválených kooperací musí být použity i 
v situacích, kdy OS nesplní limit dle bodu 1. V rámci OS je tvorba pásem, s cílem dosažení 
maximální kompaktnosti doletových podmínek v pravomoci výboru OS. Chovatel může být 
začleněn pouze v jednom pásmu.
hlasování:  pro 47 / proti 0 / zdržel 0

- Propozice výkonnostních soutěží ČR článek 2.4. upravit takto: Holubi pro mistrovské družstvo 
chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky zasazovacího listu. Chovatel může mít 
jen jedno soutěžní družstvo. V jednom víkendu (so, ne) se smí pořádat maximálně dva závody, 
kde počty mistrovských holubů v jednom závodu nepřekročí 30 a ve dvou závodech v jednom 
víkendu ( so, ne)nepřekročí 40. Pořadatel závodu smí na jeden závod stanovit maximálně 30 
mistrů, na jeden víkend (so,ne) 40. 
hlasování:  pro 42 / proti 5 / zdržel 0

- Propozice výkonnostních soutěží ČR v článku 4.1.4. a článku 4.1.5. změnit v ½ olymp. kat. E na
který se umístil ve dvou závodech nad 700 km při účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů



hlasování: pro 24 / proti 8 / zdržel 15
- Aleš Truhlář navrhl změnit CM na soutěž družstev, tento návrh je třeba rozpracovat a navrhnout 

konkrétní propozice

9.   Udělení čestného členství
- zemská konference navrhuje na udělení čestného členství v ČMS CHPH RSDr. Zdeňka Uherka za 

jeho dlouholetou a obětavou práci pro chovatele poštovních holubů  
      hlasování:  pro 47 / proti 0 / zdržel 0

10. Diskuse
- MVDr. Martin Polášek přednesl konferenci písemnou žádost Františka Hradila o odstoupení 

z funkce člena ŘV MSS   
      hlasování:  pro 41 / proti 2 / zdržel 4
- členem ŘV MSS bude Ing. Oldřich Planka, zvolený při volbách do ŘV MSS jako náhradník
- Marek Skrbek navrhl společný závod 500 km z Eisenachu v neděli 5.7.2014, OS prověří možnosti 

realizace tohoto společného závodu 

11. Přijetí usnesení
usnesení z Jarní konference přednesl za návrhovou komisi Ing. Václav Švec. 
konference usnesení jednomyslně přijala a jeho znění je přílohou tohoto zápisu.

U S N E S E N Í  z podzimní zemské konference MSS CHPH konané 24.10.2014 v Olomouci

Zemská konference neschvaluje:
- žádost RSDr. Zdeňka Uherka o odstoupení z funkce předsedy MSS CHPH

Zemská konference schvaluje:
- mandátovou a návrhovou komisi  
- zprávu pokladníka o stavu finančních prostředků k 24.10.2014
- data a místa vypuštění Zemských závodů MSS 2015
  14.6. 2015  ZZ Krajková - Katovický memoriál
    4.7. 2015  ZZ Bad Bentheim
    1.8. 2015  ZZ Oostende
- současné začlenění OS do jednotlivých pásem MSS i pro rok 2015
- návrh změn svazových dokumentů a propozic soutěží podrobně rozepsaných v zápise
- sankce za chyby ve vypouštěcích protokolech uvedené v zápise
- návrh na udělení čestného členství v ČMS CHPH pro RSDr. Zdeňka Uherka
- písemnou žádost Františka Hradila o odstoupení z funkce člena ŘV MSS

Zemská konference bere na vědomí:
- informaci předsedy MSS o činnosti v roce 2014
- vyhodnocení závodní sezony a ZZ 2014 
- zprávu o kontrolní činnosti OS CHPH v roce 2014  

Zemská konference ukládá:
- OS CHPH Jižní Morava zaplatit pokutu ve výši 1000,- Kč za neprovedenou mezioblastí kontrolu  
   v závodní sezoně 2014.

Návrhová komise: Ing. Václav Švec,  Ing. Karel Vašíček,  Jan Lukáš

V Olomouci 24.10.2014
Zapsal: Ing. Václav Švec

Schválil: Předseda MSS, RSDr. Zdeněk Uherek

Přílohy:  Zpráva o stavu finančních prostředků k 24.10. 2014



   Zpráva o stavu  finančních  prostředků  MSS CHPH  k 24.10.2014

skutečnost
Počáteční stav k 1.1. 2014

Běžný účet u ČSOB     6 399,- Kč
Spořící účet u ČSOB 403 019,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C e l k e m 409 418,- Kč

P Ř Í J M Y 

Rodové kroužky 2015 129 341,- Kč
Úrok účtu         1 071,- Kč
Ostatní        256,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         C e l k e m 130 668,- Kč

  
V Ý D A J E 

Výpočet výsledků závodů a soutěží MSS 2014      8 517,- Kč
Schůze ŘV, RK a ZK – pronájem, občerstvení     11 851,- Kč
Cestovné ŘV, RK      7 960,- Kč
Poštovné, telefon, internet     5 313,- Kč
Poplatky za vedení účtu         1 209,- Kč
Ostatní     1 290,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C e l k e m   37 104,- Kč

Konečný stav k 24.10. 2014 

Běžný účet u ČSOB   78 943,- Kč
Spořící účet u ČSOB 424 039,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C e l k e m 502 982,- Kč

24.10. 2014                                                                          Zpracoval   Ing. Václav Švec
                                                                                                                pokladník MSS CHPH
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