
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého spolku chovatelů poštovních holubů konané on-line 

virtuální formou dne 12. března 2021 

 

 

Účast: delegáti 13. OS ČS CHPH - viz prezenční listina (omluven OS České Budějovice      

            a OS Lidice) 

členové ŘV a RK – viz prezenční listina (omluven O. Svoboda)  

nepřítomni OS Chomutov, OS Karlovy Vary a OS Sever 

 

1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák. Přivítal připojené 

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 bez dalších připomínek 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 Michaela Mecerová.  

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 13 zástupců OS, kteří disponují 32 mandáty z celkového počtu 42, 

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. V úvodu se krátce vrátil k 

výsledkům Středoevropské výstavy 2020 v Brně, velice kladně hodnotil práci organizačního 

výboru SEV. Při hodnocení činnosti členů ŘV upozornil, že první zasedání ŘV proběhlo ještě 

před vypuknutím koronavirové nákazy a byly dopracovány propozice zemských závodů pro 

rok 2020, následně již bylo nutné řešit aktuální problémy převážně korespondenční cestou. 

Kladně hodnotil skutečnost, že se podařilo i v tak složité době uskutečnit zemské závody tak 

jak byly naplánovány. V závěru poděkoval všem chovatelům, kteří se podíleli na zabezpečení 

letošní závodní sezóny a popřál široké chovatelské veřejnosti hodně pevného zdraví a 

úspěšnou závodní sezónu 2021. 

4) Václav Hrudka podal zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2020. Oznámil, že plánované příjmy 

byly překročené především vlivem slevy na ceně rodových kroužků a výnosu z internetové 

aukce. Výdaje jsou zvýšené především z důvodu poskytnutí neplánované půjčky OS 

Východočeská. Na výši celkových nákladů mělo vliv i neuskutečnění zemské výstavy 2020 a 

z toho plynoucí absence ocenění soutěží závodní sezóny 2020. Příjmy dosáhly výše 680.093,-

- Kč a výdaje byly v částce 1.5191.191,-- Kč. Rozpočet byl tudíž schodkový ve výši 

839.098,-- Kč (tudíž je schodek proti plánu nižší o 354.002,-- Kč).  



5) Z důvodu omluvené absence Oldřicha Svobody byla zpráva RK ČS CHPH předložena 

písemně a delegátům konference ji přečetl tajemník ŘV.  Při revizi hospodaření Českého 

spolku nebylo shledáno žádných rozporů a RK doporučuje schválit výsledek hospodaření. 

Následně delegáti konference čerpání rozpočtu za rok 2020 schválili. 

6) Václav Hrudka přednesl návrh na rozpočet v roce 2021. Rozpočet byl odsouhlasen v tomto 

rámci: příjmy 51.500,-- Kč, výdaje 255.100,-- Kč, rozdíl -203.600,-- Kč. Rozpočet je 

schodkový především z důvodu snížení ceny rodových kroužků na rok 2021 a kumulace 

ocenění soutěží ČS za roky 2020 a 2021. 

7) Zprávu o průběhu závodní sezóny přednesl Petr Husák. Zahájení sezóny bylo poznamenáno 

pandemií Covid 19, sezóna byla zahájena opožděně, ale přes veškeré obtíže proběhla ve 

většině případů na dobré úrovni. Dalším aspektem úrovně závodní sezony bylo otočení směru 

závodů na východ – jihovýchod, kde některé OS počet závodů a jejich vzdálenost zkrátila na 

minimum, což může být případ dalších OS, které se k tomuto kroku rozhodly v roce 2021.  
Připomenul nutnost řádně vyplněných vypouštěcích protokolů včetně razítka startéra a 

odeslání z místa startu. Upozornil na potřebu označení holubů s kroužky cizích států ve 

výsledcích a provádění pravidelných kontrol závodního provozu. V závěru zdůraznil nutnost 

dodržení termínového kalendáře stanoveného celostátní konferencí. 

8) Jan Jakubec připomenul úkoly vzešlé z jednání celostátní konference ČMS CHPH. V této 

souvislosti informoval o harmonogramu distribuce závodních gumiček. 

9) Organizační záležitosti: 

o V rámci plnění úkolů z usnesení minulé konference seznámil tajemník delegáty s 

postupem při odběru dopingových vzorků v roce 2021. V působnosti ČS bude v roce 2021 

nutné provést 2 odběry dopingových vzorků. S ohledem na skutečnost, že odběrů se musí 

zúčastnit 2 chovatelé, byla dojednána dohoda o účasti na těchto odběrech s Janem 

Stehlíkem a Jiřím Novotným. 

o Vzhledem k tomu, že v OS Sever není pro rok 2021 evidován žádný chovatel, byla 

delegátům podána informace o předpokládaném zániku tohoto spolku v průběhu roku 

2021.   

o Byla podána informace o zápisu z jednání OS Karlovy Vary ze dne 19.11.2020, ze 

kterého vyplývá, že rozhodnutím výboru byl zrušen MS Tachov. 

o Z důvodu neuspořádání zemské výstavy 2020 bylo pořádání zemské výstavy 2021 

přiděleno OS Domažlice. Předseda OS Domažlice předloží do 30.8.2021 návrh propozic 

výstavy k projednání v ŘV ČS CHPH, včetně informace o místu a datu konání výstavy. 

o V rámci diskuse k zemským závodům byli delegáty konference odsouhlaseni přepravci na 

tyto závody a to OS Pardubice na Oostende Damme a OS Domažlice na Oravitu. Poplatek 

na jednoho nasazeného holuba při zemských závodech bude činit 20 Kč. Rozdíl do výše 

skutečných výdajů bude přepravci hrazen z prostředků Českého spolku – s touto částkou 

je počítáno též v rozpočtu na rok 2021. 

o  

10) Diskuse: 



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

diskutována otázka potřebných dokladů při přepravě holubů do zahraničí a 

administrativního postupu v případě nepříznivého počasí, případně poruchy na 

přepravním vozidle při jednotlivých závodech letošní závodní sezóny.  

o Po krátké diskusi delegáti konference odsouhlasili i v letošním roce uspořádání aukce na 

svazovém aukčním portálu ve prospěch navýšení ocenění zemských soutěží. 

o Tomáš Bouška vznesl dotaz, jaká je situace ve startovacích místech v Belgii, stejně tak 

požádal o informaci Ivan Voneš. Aktuální situaci prověří výcvikář ČS a podá zprávu. 

o Pavel Echtner se zabýval možnostmi zlepšení hlášení zalétlých holubů a uvedl konkrétní 

aplikovatelné možnosti. V písemné podobě včetně ekonomických dopadů bude tento 

materiál po jeho dopracování zaslán předsedům OS.  

 

11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a návrhové komise 

o výsledek hospodaření ČS CHPH za rok 2020 přednesený Václavem Hrudkou 

o návrh rozpočtu na rok 2021 přednesený Václavem Hrudkou 

o jako pořadatele zemské výstavy 2021 OS Domažlice 

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

o poplatek 20 Kč na nasazeného holuba při ZZ, 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 průběhu závodní sezóny 2021 

o zprávu RK ČS CHPH o výsledku revize hospodaření v roce 2020 

o příspěvek Pavla Echtnera k hlášení zalétlých holubů, který bude dále rozpracován 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 
 

Konference ukládá: 

o předsedům oblastních spolků připravit si podněty na úpravu svazových dokumentů pro 

podzimní konferenci  

o oblastnímu spolku Domažlice připravit propozice ZV 2021 s určením místa a data konání 

výstavy 

o  

Usnesení bylo schváleno 32 mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 



12) 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 21,00 hod.  

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Pavel Lundák  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 

 

 


