
Z á p i s  
ZK č.  1/2017 

  
Z jarní Zemské konference  Moravskoslezského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 
 3. 3. 2017 v 17.00 hod. v Olomouci, hotel „Hesperia“. 
  
Přítomni: předsedové nebo zástupci všech 14ti OS + členové ŘV a RK (viz prezenční listina)  
 
Konferenci zahájil předseda MSS CHPH  Roman  Randják a přednesl následující program, který byl 
konferencí jednohlasně schválen: 
 
Program:   1. Zahájení jarní Zemské konference MSS CHPH 
    2. Volba návrhové komise a mandátové komise 
    3. Zpráva předsedy MSS CHPH  
    4. Zpráva pokladníka o hospodaření MSS CHPH v roce 2016 
    5. Zpráva předsedy revizní komise MSS CHPH 
    6. Návrh rozpočtu MSS CHPH na rok 2017 
    7. Zemské soutěže MSS CHPH 2017 - propozice a ocenění 
    8. Zemské závody MSS CHPH 2017 - organizace, přeprava 
    9. Kontrolní činnost v roce 2017 
  10. Organizační záležitosti a diskuse 
  11. Přijetí usnesení jarní Zemské konference MSS CHPH 

12. Ukončení jarní Zemské konference MSS CHPH 
  
  
 

2. Volba návrhové komise a volební komise 
- Do návrhové komise pro zpracování usnesení ZK byli navrženi a schváleni delegáti: 

 Václav Švec, Patrik Macháč, František Strachota  
- Do mandátové komise byli navrženi a schváleni delegáti: Karel Vašíček, Lubomír Kubáček 

a Vladislav Lyžbicki. 

 3.  Úvodní slovo předsedy MSS 
 Předseda MSS ČSCHPH se ve svém příspěvku zaměřil na několik bodů. Zhodnotil Celostátní 

výstava chovatelů poštovních holubů,Olympiádu a v neposlední řadě, se věnoval aktuální 
problematice – Ptačí chřipce. Celostátní výstava, hodnocení již bylo provedeno v časopisu 
Poštovní holub, tak i v soukromém Letu zdar. Hodnocení bylo jak kladné a to zejména příjemná 
atmosféra výstavy, uspořádání společenského večírku, tak i kritické a to zejména nedostatečné 
technicko-organizační zabezpečení výstavy. Druhou významnou události byly Olympiáda 
v hlavním městě Belgie, v Bruselu. Mnoho účastníku, kteří se tohoto svátku holubářů zúčastnili, 
byli zklamáni. Zejména kolekce vystavovaných byla umístěna v nedůstojných prostorách. 
Jednoznačně mohu říct, že holubi byli na Olympiádě až na druhém místě. Potěšením pro nás byl 
zisk zlaté medaile v kategorii D, holubem Marka Skrbka a bronzové medaile v kategorii standart 
holubem Petra Janků. Třetím a bohužel v současné chvíli nejdůležitějším je výskyt ptačí chřipky. 
Byly utraceny 2 chovy poštovních holubů a naštěstí po zásahu Jaroslava Novotného a jeho 
komunikaci se SVS se toto neopakovalo v dalších ohniscích výskytu. O všech změnách v dané 
situaci budete informováni na oficiálních stránkách svazu. 

  
4. Zpráva pokladníka MSS 
- Zprávu přednesl pokladník MSS Aleš Truhlář. 
- Pokladna byla předána k 31. 12 2016 Václavem Švecem po předchozí kontrole členy RK. 

  
5. Zpráva předsedy RK MSS 
 Zprávu přednesl předseda RK MSS František Zeman a její kompletní znění je přílohou tohoto 

zápisu. Zprávu konference schválila jednohlasně. 

 6.  Návrh rozpočtu na rok 2017 
- návrh rozpočtu přednesl Aleš Truhlář vysvětlil jednotlivé položky tohoto návrhu. Rozpočet je 

rovněž příloho tohoto zápisu 

7.   Zemské soutěže – propozice a ocenění 2017 



V propozicích zemských závodů navrhuje Jaroslav Novotný vrátit Knokke a upravit ocenění Katovického 
memoriálu. Ocenění vysoce překračuje výtěžek dražby.     
Jaroslav Novotný delegátům vysvětlil, proč dochází k návrhu vrátit zpět Knokke na místo plánovaného 
Bruselu. Ne všechny státy, které se měly tohoto mezinárodního závodu zúčastnit se k tomu postavilo 
dle předběžných dohod. Polsko závod Brusel pojalo jako národní závod (předpoklad startu holubů ze 
všech oblastí Polska), Slovensko tento závod dle dosavadních informací přenechal k organizaci 
maraton klubu. 
K tomuto tématu proběhla velká diskuse 
J. Swaczyna . neměnit původní rozhodnutí jelikož Brusel kilometrově je dostačující. Navrhl rovněž 
změnit  Eindhoven a vrátit se na Bad Bendhein, který je již u chovatelů zažitý 
A. Truhlář – není potřeba měnit ZP, pouze jeden závod a to hladně z důvodu, že v Bruselu může bát 
na startu odhadem 20 000holubů z PL. 
L. Kubáček – je pro vrácení se k tradičnímu závodu, ovšem nevidí důvod,proč by se rovněž nemělo 
vrátit k tradičnímu Bad Bendheinu, dlouhodobě jsou na to holubi zvykli. 
J. Novotný – zdůvodňuje, že poloha startovacího místa není nejvhodnější v rámci celé Moravy. 
 
Po diskuzi a následném hlasování bylo rozhodnuto: 
 
 
 - 11.6.2017 ZZ Krajková-Katowický memoriál s mezinárodní účastí 
 - 17.6.2017 pásmový závod č. 1 s min. vzdáleností 650 km na střed pásma 
 -   1.7.2017 ZZ Eindhoven s ranním startem  
 - 15.7.2017 pásmový závod č. 2 s min. vzdáleností 650 km na střed pásma 
 - 29.7.2017 ZZ Knokke se společným  startem s ČS  

8.   Zemské soutěže – organizace, přeprava 
     
:.    V tomto bodu vystoupil Miroslav Uherek, který má v ŘV na starost koordinaci dopravy. Tato zpráva 

bude přílohou zápisu. Vzhledem ke změny závodu z Brusel na Knokke, zájemci o přepravu 
přepracují svou nabídku přepravy. Termín nahlášení změn jak v nabídce přepravy tak i nahlášená´ 
počtu holubů do 31. 3. 2017 a tajemníka MSS CHPH. 

 

9.  Kontrolní činnost rok 2017 
- Kontrolní činnost koordinuje Marek Skrbek. Proto i Zápisy z kontrol zasílat na jeho adresu. Každá 

OS má povinnost vykonat minimálně 10 kontrol v rámci OS. Apelujeme na kontroly při nasazování 
holubů – a to v celém čase nasazování až po odjezd ZOO busu. Dále každá OS provede jednu 
mezioblastní kontrolu a to v těchto termínech 

        18. 6. – Ostrava-Karviná, Haná, Uherské Hradiště, Brno 
         1. 7. -  Hodonín, Vysočina, Uničov, Opava 
        16. 7. – Valašsko, Hlučín, Třinec 
        30. 7. – Znojmo, Zlín, Beskydy 
-   Připomněl povinnost hlásit první holuby do 30 minut po doletu ( konstatování ). Koordinátoři 

jednotlivých pásem zajistí vkládání dat do On.line výsledků. První holub v každém pásmu musí 
být zkontrolován. 

-   Z každého pásma bude určen jeden chovatel – spolupracovník, který provede společně s Martinem 
Poláškem kontrolu na dopingové látky. Kontrola probíhá cca do 24 hod po závodě, chovatel bývá 
o tomto informován. Dle následné dohody bude Martin Polášek se obracet na koordinátora a ten 
mu sdělí, kdo mu bude u daného chovatele nápomocen při kontrole. 

 
11. Organizační záležitosti a různé 
Termínový kalendář na rok 2017  

 - Členské příspěvky na rok 2017 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků členské příspěvky 

neplatí. 

 - Rodové kroužky na rok 2018. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2017. Cena kroužku na rok 

2018 činí 4,50 Kč.  

- Závodní gumičky na rok 2018. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2017. Cena gumičky na rok 

2018 činí 1,70 Kč.  

- Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2017 na adresu výcvikáře Jaroslava Novotného  

- Celostátní výstava ČMS CHPH 12.1. – 14.1.2018, organizátorem bude ŘV MSS CHPH. 



 - Mistrovství světa holoubat a mistrovství mladých chovatelů. Uskuteční se v Portugalsku. Kolekci 

České republiky bude tvořit 30 holoubat + 30 holoubat mladých chovatelů. Přeprava bude zajištěna 

letecky spolu se Slovenským svazem. 

 - Dodání holoubat potvrdí chovatelé a chovatelé do 18-ti roku, tajemníku svazu do 31.3.2017. - 

Evropská výstava Nitra 26. – 28.1.2018 
 - provést v OS školení vedoucích zasazovacích středisek, ukončen testem. Výsledky testu a 

presenční listinu zaslat na tajemníka ČMS CHPH Jiřího Hlaváčka do 30. 4. 2017. 

       
 13.  Návrh usnesení 
- Návrh přednesl za návrhovou komisi Václav Švec, usnesení bylo jednohlasně schváleno a je 

přílohou tohoto zápisu. 
 
V Olomouci dne  3. 3. 2017 
        
Zapsala: Dagmar Bortlová – tajemník MSS CHPH 
 
Ověřil: Roman Randják – předseda MSS CHPH      

 
 
Přílohy:  
Usnesení 
Tabulka hlasování 
Návrhy přepravy 
Rozpočet + ocenění 



U S N E S E N Í  z jarní zemské konference Moravskoslezského spolku konané 3.3.2017 v Olomouci 

 

Zemská konference schvaluje: 
- mandátovou a návrhovou komisi   

- zprávu o výsledku hospodaření MSS za rok 2016 

- zprávu předsedy revizní komise 

- rozpočet MSS na rok 2017 

- zemské závody Krajková KM, Eindhoven, Knokke, včetně jejich organizace 

- zemský závod Knokke 29.7.2017 společně s ČS CHPH   

- plán kontrolní činnosti při závodech poštovních holubů v roce 2017 podrobně uvedený v zápise 

 

Zemská konference bere na vědomí: 
- zprávu předsedy MSS CHPH 

- propozice zemských soutěží a závodů vyhlášených ŘV MSS a jejich ocenění v roce 2017 

 

Zemská konference ukládá předsedům OS CHPH: 

- provést školení vedoucích zasazovacích středisek zakončené testem a zápis o provedeném   

   školení zaslat tajemníkovi svazu do 30.4.2017 

- provádění kontrol závodní činnosti dle schváleného rozpisu, včetně finančního postihu za  

   nesplnění kontrol 

- veškerou korespondenci týkající se činnosti MSS CHPH zasílat na tajemníka MSS 

- upřesnit plánované počty holubů na ZZ Knokke do 31.3.2017 

 

Zemská konference ukládá ŘV MSS: 

- určit přepravce na zemské závody včetně ceny za přepravovaného holuba a plnění boxů 

- stanovit podmínky přepravy holubů na zemské závody 

 

 

Návrhová komise: František Strachota, Bc. Patrik Machač, Ing. Václav Švec 



 

HLASOVÁNÍ - KONFERENCE MSS 3.3.2017 - HESPERIA 

OS 

hlasování 
o: 

mand.a vol.kom. zpráva pokl. a RK 
propozice závodů 

MSS 
2.ZZ Knokke 

1.Knokke 
společ.start s ČS 

propozice soutěží Rozpočet 2017 usnesení 

mandáty pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti Zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel pro proti zdržel 

Beskyd 3 *     *     *     *     
 

*    *     *     *     

Brno 2 *     *     *  
 

  *     *     *     *     *     

Haná-
Olomouc 

4 *     *     *     *     
 

*    *     *     *     

Hlučín 3 *     *     *  
 

  
 

*    *     *     *     *     

Hodonín 4 *     *     *     *       *   *     *     *     

Karviná-
Ostrava 

3 *     *      * 
 

  
 

*    *     *     *     *     

Opava 2 *     *      * 
 

  
 

*    *     *     *     *     

Třinec 2 *     *      * 
 

  
 

*    *     *     *     *     

Uničov 4 *     *     *     *     *     *     *    
 

*     

U.Hradiště 4 *     *     *     *      * 
 

  *     *    
 

*     

Valašsko 3 *     *     *     *     *  
 

  *     *     *     

Vysočina 3 *     *     *     *      * 
 

  *     *     *     

Zlín 4 *     *     *     *       *   *     *     *     

Znojmo 2 *     *     *     *     *  
 

  *     *     *     

CELKEM 45 45 0 0 45 0 0 45 
 

0 34 11 0 30 15 0 45 0 0 45 0 0 45 0 0 

 
 



NÁVRH   PŘEPRAVY  NA   ZZ  MSS  2017 

 

Přihlášku na přepravu ZZ MSS  pro rok 2017 obdržel  ŘV MSS od OS Hodonín , Haná , Znojmo. 

Z přihlášek od uvedených přepravců , jsou ŘV známi tyto fakta: 

- OS Hodonín má zájem přepravu obou ZZ , jako jediný ze zájemců uvedl ceny za holuba , které 

stanovuje dle počtu přepravovaných holubů, kapcita 96 boxů 

- OS Haná má zájem o přepravu závodu Eidhoven , v nabídce nemá uvedenu cenu , kapacita 90 boxů 

- OS Znojmo má zájem o přepravu obou ZZ , v nabídce nemá uvedenu cenu , kapacita 64 boxů 

 

Dle přihlášených počtů holubů navrhuji rozdělení přepravy ZZ MSS 2017 takto: 

 

Závod   EIDHOVEN 

- Přepravce OS Haná:         pásmo SEVER          971 ks 

                                            pásmo STŘED        1364 ks 

 

                                            Celkem:                   2335 ks      90 boxů      26 ks/box 

 

- Přepravce OS Hodonín:    pásmo JIH               1331 ks 

                                            pásmo ZÁPAD        1060 ks 

    

                                            Celkem:                    2391 ks      96 boxů       25 ks/box 

  

 

Závod   BRUSEL   

- Přepravce OS Hodonín:     pásmo SEVER         832 ks 

                                             pásmo  STŘED       1057 ks 

                                              OS Hodonín             557 ks 

 

                                             Celkem:                    2446 ks       96 boxů        25,5 ks/box 

                                             Bez OS Zlín              2130 ks       96 boxů        22 ks/box 

 

- Přepravce OS Znojmo:      pásmo ZÁPAD           736 ks 

                                             OS Uh. Hradiště          311 ks 

                                             OS Valašsko                256 ks 

 

                                             Celkem:                       1303 ks     64 boxů        20,5 ks/box 

                                             + OS Zlín                     1619 ks     64 boxů        25 ks/box 

   

Dále navrhuji , aby přepravci obdrželi toto zadání, pokud bude přijato. 

Platby za přepravu jednotlivé OS uhradit do pokladny MSS , z které bude následně uhrazena sjednaná cena 

přepravcům. 

Platbu přepravcům navrhuji ve dvou platbách např. 75 %  záloha a 25 % doplatek po provedení služby, tento 

doplatek v případě nesplnění zadání přepravy krátit. 

S přepravci sepsat smlouvu , ceny stanovit na základě dohody  ŘV MSS s přepravce tak , aby panovala obecná 

spokojenost všech , včetně nasazujících chovatelů . 

 

Nechal jsem si zpracovat cca pět nabídek u přepravců na typy vozidel  do 12 t , které jsou pro naši přepravu 

holubů dopravci využívány. Pro tuto kalkulaci jsem osloveným přepravcům dal zadání , svoz po OS MSS cca 

400 km , přeprava na místo určení  a zpět 2200 km , časová osa čtvrtek 12:00 až sobota cca 20:00 návrat.  

 

Zpracoval:  Uherek Miroslav             

 



 



 
 


