
Z á p i s 
č.  01/2017 

 
ze schůze prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané 
dne 6. 1. 2017 v salonku Výstavní haly Lysá nad Labem. 
 
Přítomni:  
Ing. Novotný Jaroslav, Ing. Blažek Václav, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Lundák 
Pavel, Filipi Jan, Ing. Švec Václav, Skrbek Marek, Truhlář Aleš, Svoboda Oldřich, 
JUDr. Opatrný Pavel. 
Omluveni:  
MVDr. Polášek Martin, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Hlaváček Jiří 
Program: 

- Schválení reprezentační kolekce ČR 
- Přeprava kolekce a delegátů na olympiádu 
- Příprava konference svazu (volby) 
- změny svazových dokumentů 
- Udělení čestného členství 
- Různé organizační 

 

Schůzi zahájil v 10 hod. prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav, přivítal přítomné a 
seznámil je s navrženým programem, který byl bez požadavku na doplnění schválen.  
 
1/ Schválení reprezentační kolekce ČR 
Prezídium schválilo navrženou kolekci holubů v kategoriích Sport bez připomínek. Do 
kolekce nebyli zařazení 2 holubi z popředí celostátních tabulek pro ztrátu. Kolekci 
holubů Standard budou tvořit holubi dle výsledků posuzování. Kolekce obou kategorií 
viz.: příloha 1. 
 
2/ Přeprava kolekce a delegátů na olympiádu. 
Přeprava je zajištěna vícemístným mikrobusem. Začátek svozu je v Uh. Hradišti. 
Zapůjčením auta byl pověřen Miroslav Uherek, který jede jako individuální účastník. 
Z pověření svazu se však zúčastní mezinárodního školení posuzovatelů. Svozová 
místa jsou: 
Uh. Hradiště – Miroslav Uherek, 731141006 
Brno – Jaroslav Novotný, 737267205 
Pardubice – Jan Filipi, 731131830 
Dobříš – Pavel Lundák, 603907989 
Holubi musí být se všemi potřebnými doklady předání v těchto uzlech 24.1. ve 
večerních hodinách. 
 
3/ Příprava konference svazu 
Konference se uskuteční v plánovaném termínu sobota 25.2. v 10 hod. v motorestu 
„Tři věžičky“ ve Stříteži. Současně se uskuteční ocenění účastníků olympiády, a 
předání ocenění „Čestný člen svazu“. Podklady pro řádné provedení voleb připraví 
tajemník Ing. Hlaváček. 
 
4/ Změny svazových dokumentů 
Byly projednány a schváleny pro předložení svazové konferenci ke schválení 
následující návrhy, které byly schváleny k jednání zemskými konferencemi: 



Viz.: příloha 2 
 
5/ Udělení čestného členství 
Na návrh zemských sdružení uděluje prezidium svazu titul Čestný člen svazu“ těmto 
členům: 
JUDr. Pavel Opatrný – OS Prácheň, dlouholetý funkcionář, nar. 1946 
Antonín Kavan – OS Beskydy, dlouholetý funkcionář, nar. 1934 
 
6/ Různé organizační 
a) Projednány návrhy na změny celostátních soutěží, zejména s cílem srovnat 

šance chovatelů s různými počty závodů v závodních plánech OS pro kategorie A 
a B. Změna Celostátního mistrovství dlouhých tratí a navýšení počtu holubů v CM 
holoubat. 
Návrh viz: příloha 3 

 

Schválil:  Ing. Novotný Jaroslav 
prezident svazu 

 

Příloha 1 

Klatka 
Cage 

Imię i Nazwisko Hodowcy 
Owner 

Obrączka Rodowa Gołębia 
Pigeon no ring 

Pł. 
Sex 

Konk-km 
Total km 

  STANDARD  Cock - 1/0                                         20 472,86 

  Miloslav DOBROVOLNÝ CZ 09-0162-324 1 4 929,70 

  Antonín UTĚŠENÝ CZ 12-0233-570 1 3 330,96 

  Miloslav DOBROVOLNÝ CZ 14-0162-1563 1 4 596,64 

  Tomáš KVASNICA CZ 14-074-390 1 3 589,02 

  Josef a David LAMÁČEK CZ 12-0166-2584 1 4 026,55 

  STANDARD Hen - 0/1                                         13 917,12 

  Petr JANKŮ CZ 14-0137-86 0 2 508,28 

  Ladislav VOJTĚŠEK CZ 12-0251-706 0 2 082,97 

  Lubomír VESELÝ CZ 11-077-34 0 3 574,11 

  Josef VOZÁBAL CZ 13-0127-1727 0 3 379,90 

  Pavel LUNDÁK CZ 12-0248-901 0 2 371,87 

  STANDARD  Young Cock - 1/0                                       1 248,98 

  Aleš HRUŠÁK CZ 16-0264-127 1 626,41 

  Emil SUSZKA CZ 16-0239-740 1 622,58 

  STANDARD  Young Hen - 0/1                                         1 034,66 

  KK-Team HOBLÍK CZ 16-0224-755 0 535,25 

  Vladimír TVRDÍK CZ 16-066-1078 0 499,41 
 
 



 

Cage Owner Pigeon ringnumber Sex Coeff. 

  SPORT - A (Short distance)                                         Total:    106,885 

  SKRBEK Marek CZ 14-0198-735 1 22,907 

  NOVÁK Jos. + syn CZ 13-0135-320 1 39,771 

  NOVÁK Jos. + syn CZ 13-0135-319 1 44,207 

  SPORT - B (Middle distance)                             Total:    73,686 

  CEZAVA a.s. Ivan M. CZ 10-0180-2190 1 22,610 

  HLŮŠEK Milan CZ 12-0263-1923 1 23,189 

  POLÁŠEK Mich. + Mart. CZ 12-0266-563 1 27,886 

  SPORT - C (Long distance)                                        Total:    193,765 

  KUTRA Josef CZ 13-0187-10 1 52,292 

  STRNAD Jaroslav CZ 13-0169-1444 1 68,881 

  CEZAVA a.s. Ivan M. CZ 10-0148-627 1 72,591 

  SPORT - D (General category)                                    Total:    122,662 

  SKRBEK Marek CZ 13-0198-85 1 22,912 

  PRÉDA TEAM CZ 12-0311-600 1 45,801 

  POLÁŠEK Mich. + Mart. CZ 12-0266-555 1 53,948 

  SPORT - E (Extra long distance)                                         Total:    159,413 

  JOCHMAN Zdeněk CZ 12-0178-2536 1 48,793 

  KAŠÍK František CZ 12-0256-1629 1 50,701 

  Marek SKRBEK CZ 12-0198-609 1 59,919 

  SPORT - F (Youngsters)                                        Total:    10,301 

  OLYMPIA Mácha CZ 16-0153-820   2,308 

  HORÁK Josef CZ 16-0316-993   3,906 

  POLÁŠEK Mich. + Mart. CZ 16-0266-6317   4,087 

  SPORT - G (Yearlings)                                        Total:    69,604 

  MAULER Aleš CZ 15-0233-3230 0 17,992 

  KOTEK Martin CZ 15-019-105 1 25,443 

  OLYMPIA Mácha CZ 15-0153-628 1 26,169 

  SPORT - H (Old pigeons)                                      Total:    78,577 

  HRUŠÁK Pavel CZ 11-0264-724 1 18,797 

  PEXA Václav CZ 14-07-480 1 27,967 

  TRUHLÁŘ Aleš CZ 12-0266-4 1 31,813 
 
 



Příloha 2 

Návrhy na změny svazových dokumentů 
1) Jednací řád bod 8 
3. Program konference navrhuje orgán, který konferenci svolává. Konferenci řídí 

předseda nebo pověřený zástupce. Delegáti schvalují po doplňujících návrzích 
program konference. V případě, že je konference volební, tak volí volební komisi. 
Tato soustřeďuje jednotlivé návrhy a řídí průběh voleb. Zvolen je kandidát, který 
získal nejvíce hlasů přítomných delegátů. Při přímé volbě prezidenta nebo 
předsedy je potřebná nadpoloviční většina hlasů. Při volbě orgánů svazu 
(prezídia, výboru) rozhoduje o pořadí vyšší počet získaných hlasů, podmínkou je 
získání nadpoloviční většiny z celkového počtu hlasů přítomných delegátů. Pro 
doplnění požadovaného počtu členů prezídia či výboru postupují nezvolení 
kandidáti do dalšího kola voleb. Při stejném počtu hlasů následuje doplňovací 
volba. Výsledky voleb vyhlašuje volební komise. 

Zdůvodnění: všechny rozhodnutí orgánů svazu musí být schválena nadpoloviční 
většinou hlasujících delegátů. Schválení člena výboru či prezídia tuto podmínku 
zatím nemá, přestože je to velmi důležité rozhodnutí. 
 
2) Hlášení zalétlých holubů – vystavení duplikátu průkazu o vlastnictví 
Prezidium ČMS CHPH na svém jednání dne 6.1.2017 schválilo závazný postup nahlašování 
zalétlých holubů a následné podmínky pro vydání duplikátu průkazu o vlastnictví poštovního 
holuba. 
 
- Zalétlí holubi CZ budou hlášeni přímo na funkcionáře Základních organizací, jejichž 

aktuální seznam je zveřejněn na webových stránkách ČMS. 
- Pokud se organizace nebo majitel zalétlého holuba neozve, může chovatel po 30 dnech 

požádat ČMS o vystavení náhradního průkazu vlastnictví. 
- Tajemník ČMS neprodleně oznámí (doporučeným dopisem) funkcionáři příslušné ZO 

obdržení žádosti na vystavení duplikátu. 
- Pokud ZO nebo majitel do 14 dnů od odeslání oznámení nevznese proti vystavení 

duplikátu protest, nebo nepošle originál dokladu na adresu ČMS, bude vystaven duplikát 
průkazu o vlastnictví holuba a zaslán novému majiteli. 

- Za tyto úkony bude svaz účtovat 100,- Kč za nahlášeného holuba. 
- Zalétlí holubi nebudou zveřejňováni v Informačním zpravodaji. Na webové stránky je 

mohou vkládat chovatelé sami. 
- Zveřejňovány budou v Informačním zpravodaji údaje o vystavených duplikátech průkazů 

o vlastnictví. 
- Poplatek za podání žádosti ve výši 100,- Kč za holuba bude jednou ročně fakturován 

příslušným OS na základě seznamu jejich chovatelů. 
- Duplikáty za ztracené průkazy o vlastnictví může ČMS chovateli vystavit jen na základě 

žádosti potvrzené příslušným místním spolkem. 
- O všech těchto úkonech povede tajemník svazu přehlednou evidenci. 
- Holuby jiných států mohou chovatelé hlásit přímo prostřednictvím národních svazů. 
 
V této souvislosti je nutné upozornit na § 5 odst. 1e a § 21 odst. 1a Závodního řádu CHPH, 
které zakazují účast v závodech holubům, kteří v době od 1. dubna do 30. září příslušného 
roku změnili majitele. 

Zveřejněno IZ Poštovní holub č. 1/2017 

 
 



3) Výstavní řád - zapracovat možnost chovatele vystavit na celostátních 

výstavách mimo kolekci OS špičkového holuba, který je do 10 místa v pořadí 
celostátních soutěží.  
návrh schválen jednohlasně 
 
Bod III. Odstavec 3 
e) Pořadatel celostátní výstavy musí umožnit chovatelům vystavení holubů 

umístěných na 1. až 10. místě celostátních soutěží i mimo soutěžní kolekci OS. 

 

V současné době specifikováno jen v každoročně vydávaných 
propozicích CV schvalovaných prezídiem svazu. 
3. Holubi vystaveni mimo kolekci Oblastního spolku.  
Mimo kolekci Oblastního spolku mohou chovatelé vystavovat individuálně holuby v kategorii 
Standard holubi a holubice. Ve sportovních kategoriích také holuby do 10 místa v 
celostátním pořadí za následujících podmínek:  

 Přihlásit svoje holuby v termínu stanoveném organizátorem Celostátní výstavy.  

 Uhradit klecné při přejímce holubů.  

 Použít výstavní kartu vydanou pořadatelem.  

 Zajistit dopravu vlastních holubů na Celostátní výstavu včetně veterinárního 
osvědčení.  

 

4) Závodní řád 

§ 17 Výpočet výsledků. 

1. Výsledky lze vydávat při účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů, a pouze takové výsledky 
lze použít pro výpočet mistrovství a soutěží OS, zemských a celostátních. Výsledky závodů 
OS, které tyto podmínky nesplňují, lze použít pro výpočet soutěží OS jen v případě 
předchozího schválení konferencí OS. 

2. Výpočetní celky závodů – vydání všech výsledků na úrovni vyšší než OS podléhá schválení 
ŘV zemského sdružení. Žádost o schválení musí být podána každoročně do 31.3. Pouze 
nahlášené a schválené kooperace lze použít pro výpočet závodu v případě nesplnění limitů 
dle bodu 1. 

Zdůvodnění: stejný termín jako pro zaslání závodních plánů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 3 
 
 
5) Propozice výkonnostních soutěží 

2.1. Závodní plán OS s vyznačením všech termínů, vzdáleností a soutěží a seznam 
závodících chovatelů 25 let musí být zaslán do 31.3. na adresu Prezidia ČMS a 
výcvikářů ČS CHPH a MSS CHPH.  

 

4.1.2. Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii A, z 10 

závodů předem deklarovaných v závodním plánu OS 
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů 

Kf.  

4.1.3. Celostátní mistrovství středních tratí (MST) 
a. Jednoroční soutěž chovatelů 
b. Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii B, z 8 

závodů předem deklarovaných v závodním plánu OS 
c. Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů 

Kf. 

4.1.4. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C z 6 závodů 

předem deklarovaných v závodním plánu OS a 1 holub v ½  olymp. kat. E 
c) Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát. 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů 

Kf. 

4.1.5. Generální mistrovství ČR (GM) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se: 

- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A z 10 deklarovaných 
závodů 
- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B z 8 deklarovaných 
závodů 
- 2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C z 6 deklarovaných 
závodů 
- 1 holub  chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat E 

c) Při výpočtu GM smí být holub započítán pouze jedenkrát. 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů 

Kf.  

4.1.6. Mistrovství ročních holubů (MRH) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holubů olymp. kategorie G 
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů 

Kf. 

4.1.7. Mistrovství holoubat (MH) 



a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Výsledky z třídy holoubat. 
c) Započítává se součet koeficientů 5 nejlepších holoubat olymp. kategorie F 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů 

Kf. 
 

4.1.13. Soutěž mladých chovatelů 
a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 7 - 25 let a byl 

do 31.3. nahlášen výcvikáři zemského sdružení 
b) Soutěž holoubat 
c) Výsledky ze třídy holoubat  
d) Započítává se součet koeficientů max. 3 koeficientů 3 nejlepších holoubat . 
e) Vítězí chovatel s nevyšším počtem umístění, při rovnosti rozhoduje nižší 

součet všech Kf  

 

 


