
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 

26. listopadu 2022 ve Slivenci. 

 

 

Účast: Předsedové všech 17 OS ČS CHPH, případně pověření zástupci - viz prezenční listina  

           Všichni členové ŘV  viz. prezenční listina 

           Členové RK – viz prezenční listina (omluven pro nemoc Oldřich Svoboda),  

hosté -  Václav Brandtlík, Milan Heglas, Jan Stehlík a Ladislav Holec 

 

1) Konferenci zahájil v 10,00 hod. předseda ČS CHPH Pavel Lundák, přivítal všechny přítomné 

delegáty a řízením konference pověřil Jana Jakubce. 

2) V úvodu byl schválen program konference tak jak byl uveden na pozvánce a dále bylo 

schváleno složení komisí konference. Do mandátové a volební konference byli zvoleni Jan 

Jakubec, Václav Špilar a Josef Vozábal, do návrhové komise byli zvoleni Václav Hrudka, 

Tomáš Bouška a Ing. Václav Pítra.  

3) Při kontrole plnění usnesení z minulé konference, kterou provedl Jan Jakubec konstatoval, že 

úkol pro předsedy OS zajistit součinnost při odběrech dopingových vzorků nemohl být splněn 

neboť tyto odběry se uskutečnily v rámci MSS. Dále v souladu se závěry minulé konference 

seznámil delegáty s demografickým vývojem členské základny za posledních 10 roků jak v 

rámci ČS, tak v rámci ČMS CHPH. 

4) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Pavel Lundák období od minulé 

konference ale i celé uplynulé volební období. Kompletní zpráva předsedy je přílohou tohoto 

zápisu. 

5) Václav Hrudka podal zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v letošním roce. Oznámil, že 

plánované příjmy jsou k dnešnímu dni překročené stejně tak výdaje, obojí především vlivem 

finančních operací spojených se zemskými závody. Výsledek hospodaření ke dni konání 

konference je prakticky roven plánu.  

6) Za omluveného předsedu RK ČS CHPH přednesl zprávu o činnosti RK tajemník ŘV Jan 

Jakubec. Ze zprávy vyplynulo, že revizní komise za uplynulé období neobdržela žádný 

podnět k prošetření mimo stížnosti na přepravu při ZZ Oravita. Stížnost byla řešena v 

součinnosti s členy ŘV a závěry jsou zaznamenány v zápise ze schůze ŘV ČS CHPH ze dne 

10. 8. 2022. Drobné nedostatky, které se vyskytly v průběhu závodní sezóny byly řešeny v 

rámci příslušných OS. 

7) Výcvikář Petr Husák shrnul průběh závodní sezóny. Ve zprávě mimo jiné zmínil žádosti o 

změnu závodních plánů OS Praha a OS Český západ. Dále rozebral důvody nedostatků při ZZ 

Oravita. V rámci hodnocení zemských závodů přednesli svoje připomínky k nedostatkům při 

organizaci zemského závodu Oravita především Václav Hrudka a Václav Špilar.  Mimo jiné 



Petr Husák seznámil přítomné s klesajícími počty závodících chovatelů (za poslední 3 roky 

úbytek 201 chovatelů). Protokoly startu a kontroly byly zasílány bez problémů. Z důvodu 

tíživé ekonomické  situace vyvstává stále více nutnost kooperací, případně snížení počtu 

závodů 

V průběhu sčítání hlasovacích lístků probíhala diskuze o zemských závodech a zemských 

soutěžích pro rok 2023. Průběh této diskuse řídil Petr Husák.  

 

8) Zemskou výstavu zhodnotili ve svých zprávách předseda ŘV Pavel Lundák a Petr Husák jako 

pořadatel výstavy. Výstavy se zúčastnilo 170 platících účastníků, negativně se projevila 

neúčast 3 OS (mistři OS) Z hodnocení P. Lundáka i P. Husáka, ale i z kladných ohlasů 

účastníků výstavy vyplynulo, že výstava splnila svůj účel a byla přínosem jak po stránce 

chovatelské tak společenské. 

9) Průběh voleb řídil předseda volební komise Jan Jakubec. V úvodu oznámil, že na konferenci 

jsou přítomni zástupci všech 17 oblastních spolků v rámci Českého sdružení, kterým jakožto 

delegátům s hlasem rozhodujícím bylo přiděleno celkem 41 mandátních hlasů podle klíče 

stanoveného svazovými předpisy. Na základě této skutečnosti je konference usnášení schopná 

a je způsobilá provést volbu orgánů svazu. Dále byli delegáti seznámeni s ustanoveními 

Stanov a Jednacího řádu ČMS CHPH, kterými se budou volby řídit. Jan Jakubec navrhl, aby 

volba předsedy ČS, předsedy RK, členů ŘV a členů RK byla provedena tajnou volbou. Volbu 

členů prezídia za Český spolek, volbu členů ÚRK za Český spolek a volbu kandidáta na 

předsedu ÚRK provést veřejnou volbou tj. zvednutím hlasovacího lístku. Hlasováním 

delegáti konference tento návrh schválili. Následně byli delegátům představeni všichni 

kandidáti do jednotlivých orgánů ve struktuře ČMS CHPH a každému kandidátovi byla dána 

možnost přednést vlastní vizi o práci v orgánu, do kterého kandidují. Výsledky tajných voleb 

na příští tříleté volební období: 

o Předsedou ČS CHPH byl zvolen Pavel Lundák 35 mandátními hlasy.  

o Předsedou RK ČS CHPH byl zvolen JUDr. Pavel Opatrný (41 mandátních hlasů) 

o Členy ŘV ČS byli zvoleni Ing. Jan Jakubec (41),Bc. Martin Zadražil (40),        

Petr Husák (38), Jiří Novotný (38), Václav Brandtlík (37), Milan Heglas (29).  

o Členové RK ČS byli zvoleni Ladislav Holec (41), Ing. Rostislav Krejzek (39) 

Veřejnou volbou byli zvoleni 

o členové Prezídia ČMS CHPH za Český spolek Pavel Lundák, Ing. Jan Jakubec, 

Bc. Martin Zadražil, Petr Husák, Jiří Novotný (jako náhradník Václav Brantlík) 

o členové ÚRK ČMS CHPH za Český spolek JUDr. Pavel Opatrný, Ladislav Holec 

(jako náhradník Ing. Rostislav Krejzek). 

o kandidát na předsedu ÚRK ČMS CHPH JUDr. Pavel Opatrný 

o Na prezidenta ČMS CHPH nebyl navržen žádný kandidát 

10) Organizační záležitosti: 

o Pavel Lundák předal svazové vyznamenání Čestný člen ČMS CHPH za rok 2021 

Vítězslavu Truksovi. 



o Na udělení svazového vyznamenání Čestný člen ČMS CHPH za rok 2022 byl navržen 

dlouholetý funkcionář na různých úrovních svazové struktury Václav Novotný (OS 

Polabí). 

o Delegáti konference se hlasováním shodli na návrzích změn svazových dokumentů: 

- změnu ZŘ § 17 odst. 5, písm. b)  Maximální povolený rozchod hodin je 30 minut za 24  

   hodin, u EKS je to 5 minut za 24 hodin  

                    - změnu ZŘ § 6 odst. 2  Zahájení zasazování závodu, nebo dvou souběžně zasazovaných 

                          závodů je přípustné pouze za přítomnosti nejméně 4 účastníků závodu (závodů) jako fyzických  

                          osob, přičemž tento počet musí být zachován po celou dobu zasazování.  

                   - změnu ZŘ §13, odst. 2 odstranit 2x slovo doporučeným 

                   - změnu Stanov § 21 odst. 3  doplnit o větu  Člen může znovu přestoupit do MS(ZO) jiného           

                          OS po uplynutí třech let. 

                        - změnu ZŘ § 14, odst. 6  odměna startéra se stanovuje ve výši 300 Kč, při startu více             

                          dopravních prostředků z jednoho místa je odměna 200 Kč za každý dopravní prostředek. 

o Delegáti konference vzali na vědomí předběžnou dohodu s Výstavištěm v Lysé nad 

Labem ohledně uspořádání celostátní výstavy v roce 2024. Výstava se uskuteční v 

druhém lednovém víkendu v roce 2024 společně s výstavou ČSCH. 

o Jako komisaři pro odběr vzorků pro dopingové kontroly v roce 2023 byli schváleni Jiří 

Novotný a Jan Stehlík. 

o Delegáti byli informováni o zkušenostech s vyplňováním žádostí o změnu v Rejstříku 

spolků v elektronické podobě. 

o Byla odsouhlasena povinnost pro OS uskutečnit minimálně 5 kontrol v závodní činnosti v 

průběhu závodní sezóny pro zařazení oblastního spolku do zemských soutěží 

o Předsedům OS bylo uloženo zkontrolovat funkčnost startovacích míst v rámci vlastní 

působnosti, zjištěné nedostatky odstranit do 31.12.2022, případně ve stejném termínu 

navrhnout zrušení nefunkčního startovacího místa. 

11) Diskuse: 

o Drtivá většina diskusních připomínek se promítla již v předchozích odstavcích a její 

výsledek je zaznamenán v zápise jednotlivých projednávaných bodů. 

o Pavel Lundák přečetl dopis od L. Menšíka z OS Podoubraví, v němž žádá delegáty 

konference o pomoc při založení nové OS. V dopise uvádí, že chovatelé MS Kolín 

a Kutná Hora měli v letošním roce velké ztráty, chtěli by létat ze západního směru, 

ale všechny okolní OS je odmítly přijmout. Jan Stehlík doplnil, že se jedná cca o 30 

chovatelů. K dopisu se vyjádřil též předseda OS Podoubraví Jaroslav Němec a mimo jiné 

zpochybnil uváděné číslo 30 chovatelů. Delegáti po živé diskusi konstatovali, že se jedná 

především o problém v rovině osobních vztahů mezi chovateli jak v rámci OS 

Podoubraví, tak ve vztahu k okolním OS. V případě, že se daná situace nevyřeší v rámci 

domovské OS, případně dohodou s okolními OS, bude toto řešeno řídícím výborem. 

o Mimo již uvedené vystoupil předseda OS Chomutov Josef Ješetický s připomínkou, že ve 

svazovém časopise je vyšší počet článků a reportáží o chovatelích z MSS. K tomu uvedl 

tajemník ČS, ze množství článků je odvislé od počtu zaslaných příspěvků, a že ve 4. čísle 



časopisu vyjde obsáhlý článek o generálním mistru ČS J. Pergerovi. Informaci doplnil 

Milan Heglas tím, že v současné době připravuje článek o nejvýkonnějších holubech z ČS 

a tento článek vyjde v některém čísle časopisu na počátku roku 2023. 

o Dále Josef Ješetický navrhl upravit ZŘ tak, aby bylo možné vypouštět holuby z 

dopravního prostředku ve dvou časových intervalech (při účasti dvou OS v jednom 

dopravním prostředku). K tomu byla vedena živá diskuse, ale delegáti se nedobrali 

sjednocujícího názoru. 

o Na dotaz Josefa Ješetického vysvětlil tajemník ČS možnosti nakládání se zalétlými 

holuby tak aby to bylo v souladu se svazovou metodikou. 

 

12) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a volební komise a návrhové komise 

o průběh a regulérnost voleb do svazových orgánů 

o výsledky voleb na příští tříleté volební období takto: 

▪ volbu předsedy ČS CHPH Pavla Lundáka, 

▪ volbu členů ŘV ČS CHPH Václava Brandtlíka, Milana Heglase, Petra Husáka,       

Ing. Jana Jakubce,  Jiřího Novotného a Bc. Martina Zadražila 

▪ volbu předsedy RK ČS CHPH JUDr. Pavla Opatrného, 

▪ volbu členů RK ČS CHPH Ladislava Holce a Ing. Rostislava Krejzka, 

▪ volbu členů Prezídia ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH Pavla Lundáka, 

Petra Husáka Ing. Jana Jakubce, Jiřího Novotného a Bc Martina Zadražila,  

jako náhradník Václav Brandtlík. 

▪ Volbu členů ÚRK ČMS CHPH zastupujících ČS CHPH JUDr. Pavla Opatrného  

a Ladislava Holce, jako náhradník Ing. Rostislav Krejzek. 

▪ Volbu kandidáta na funkci předsedy ÚRK ČMS CHPH JUDr. Pavla Opatrného 

o návrh na udělení čestného členství Václavu Novotnému 

o Návrh pro celostátní konferenci na změny svazových dokumentů tak jak je uvedeno 

v bodě 10) tohoto zápisu 

o jako komisaře pro odběr dopingových vzorků v roce 2023 Jiřího Novotného a Jana 

Stehlíka 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za uplynulé volební období 

o zprávu vycvikáte ČS CHPH o průběhu závodní sezóny 2022 

o zprávu pokladníka ČS CHPH o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2022 

o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Janem Jakubcem 



o informaci o průběhu ZV 2022 a informaci o přípravě CV 2024 v Lysé nad Labem 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 
 

Konference ukládá: 

o oblastním spolkům zkontrolovat funkčnost startovacích míst, odstranit zjištěné 

nedostatky, případně navrhnout zrušení startovacího místa.     Termín: do 31.12.2022. 

o oblastním spolkům provést v nadcházejících závodních sezónách minimálně 5 kontrol 

závodního provozu v každé sezóně.    

Usnesení bylo schváleno 41mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 

13) Závěr konference provedl Pavel Lundák. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval jménem 

všech nově zvolených funkcionářů za důvěru a současně poděkoval všem funkcionářům, 

kterým skončil volební mandát za odvedenou práci ve prospěch všech členů svazu. 

 

Konference byla ukončena v 14,30 hod.  

 

Po ukončení oficiální části konference se sešli členové nově zvoleného ŘV ČS CHPH na své 

ustavující schůzi a 

1)  provedli rozdělení funkcí takto: 

o místopředseda   Petr Husák  

o tajemník   Ing. Jan Jakubec 

o pokladník    Bc. Martin Zadražil 

o člen   Václav Brantlík 

o člen   Milan Heglas 

o člen   Jiří Novotný 

2) schválili propozice zemských soutěží a zemských závodů tak jak byly projednány s delegáty 

konference. Propozice budou umístěny na svazový web. 

 

 

Zapsal: Jan Jakubec                                                schválil: Pavel Lundák  

                                                                                předseda ČS CHPH 

 

 



                                 Z P R Á V A 

           předsedy ŘV Českého Spolku CHPH. 

        

1. Svoji zprávu jsem  rozdělil na dvě části : první polovina bude za celé uplynulé 

tříleté volební období a druhá za rok 2022. 

Tento stávající ŘV Českého spolku byl zvolen na konferenci  v listopadu 2019. 

V té době bylo po Zemské výstavě  Českého spolku a přede dveřmi SEV v Brně 

spolu s CV PH v únoru 2020 .  

Již na ní jsme viděli první náznaky u  návštěvníků SEV i Brna s rouškami na 

obličeji…to byla první předzvěst toho , co nás čekalo  od března. V plné síle 

udeřila pandenie koronaviru – covid 19.  To jsme ještě netušili , že nás to 

poznamená vlastně na 2 roky – tudíž i na dvě závodní sezony. Začali jsme si 

zvykat na termíny jako  přenosy on-line , home office , lock down a jiné… 

poprvé jsme začali používat PC  techniku  z důvodu konání jednání ŘV formou 

videokonferencí. Posléze se touto formou konala i konference Českého spolku 

a také prezidia. 

Musím ale ocenit , že i  za takto obtížných podmínek se ŘV ke svým jednáním 

dokázal scházet touto formou a několikrát se nám podařilo i osobní jednání ve  

Slivenci. Všechny úkoly byly splněny a jako zázrakem se závodní sezona 2020  

uskutečnila v plném rozsahu a prakticky bez omezení. Daleko horší ovšem bylo 

, že během tohoto i následujícího roku  vlivem této pandemie odešla spousta 

našich přátel a kamarádů…. 

Za rok 2020 byl  jako čestný člen Svazu navržen a schválen pan František 

Boušek , dlouholetý předseda a funkcionář OS Středočeské a OS Praha. 

2. V roce  2021 i nadále život nejen chovatelů PH , ale celé společnosti  

omezovala nejen  pandemie covid 19 , ale navíc se přidala i nákaza ptačí 

chřipkou , která se  šířila napříč republikou a postihla některé naše chovatele  

hlavně z jihu Čech , především v začátku závodní sezony. Z toho důvodu bylo 

dost obtížné pro některé chovatele holuby řádně rozcvičit a z toho pramenily 



i zbytečné ztráty holubů. Ale i nákaza ptačí chřipkou postupně zmizela a 

závody v roce 2021 se uskutečnily prakticky bez omezení. 

3. Závody OS probíhaly ve velké většině dle závodních plánů a případné změny 

v termínech i místech vypouštění – NMS , byly vždy konzultovány s výcvikářem 

Českého spolku P. Husákem.  

4. Jsem moc rád , že se i v tak složité době  podařilo uskutečnit oba plánované 

Zemské závody  na DT a to Oostende  ze západního směru a Oravita ze směru 

jihovýchodního. 

5. Když už  mluvím o závodní sezoně , nedá mi to se nezmínit o stále nejistějším 

počasí. Vůbec není co závidět výcvikářům či  jury  OS , kteří závody startují. 

V posledních letech dochází ke stále nejistější předpovědi a prudkým změnám i 

třeba  i během noci. Je  potom těžké reagovat , když už je dopravní prostředek 

na cestě na závod…..všem výcvikářům patří velký dík za práci , kterou dělají a 

ne jim ještě mnohdy nadávat , jak někteří horliví chovatelé předvádějí. 

6. Schůze ŘV Českého spolku  v roce 2021 byly pořádány v řádných termínech , 

většinou on-line  a podařilo se nám několikrát sejít i osobně na schůzích  ŘV  ve 

Slivenci. Všechna běžná agenda , povinnosti a závazky ŘV k našim členům byly 

plněny . Zápisy ze schůzí  byly  vždy co nejdříve pověšeny na webu Svazu .  

7. Jediné , co se kvůli covidu 19 nepodařilo uskutečnit , byly Zemské výstavy 

v roce 2020 i  2021. Pořadatelem měl být OS Domažlice . 

8. Rok 2022. Tento rok byl první v tomto tříletém období v „ normální „ . Už  nás  

tolik netrápila pandemie covid 19  ani ptačí chřipka a veškeré naše závodní 

aktivity se uskutečnily bez omezení. Zemské závody , jak ze západního , tak 

jihovýchodního směru , se uskutečnily dle plánu , i když u ZZ z Oravity 

s velkými výhradami a kritikou na organizaci a start závodu. Toto již bylo na 

poslední schůzi ŘV diskutováno a přijata opatření , aby se již v budoucnu nic 

takového neopakovalo .  



9. Na podzim tohoto roku byl do funkce předsedy posuzovatelů PH zvolen JUDr. 

Pavel Opatrný. Je to důležitá funkce a je na místě Pavlovi pogratulovat a 

popřát hodně sil do práce ve vedení posuzovatelského sboru. 

10. Minulý týden se po dvou letech uskutečnila ZV  v Hýskově u Berouna. 

Vzhledem  ke špatnému  počasí na ní byla velice pěkná návštěva – téměř 200 

návštěvníků. Výstava byla velmi  pěkně zorganizovaná , za což patří velký dík 

OS Středočeský v čele s předsedou Petrem Husákem a jeho výstavním týmem. 

11. Za Český spolek bude za rok 2021  oceněn jako Čestný člen  Svazu  Vítězslav 

Truksa , předseda OS Polabí a také bývalý člen ŘV Českého spolku. 

12.  Vážení přátelé , závěrem  své zprávy  bych chtěl poděkovat všem členům ŘV 

za výbornou spolupráci po celé tříleté období. Také Vám , předsedům OS za 

příkladnou spolupráci a Vaši obětavost , kdy na úkor rodiny a svého volného 

času  nezištně pracujete ve prospěch svých OS a mnohdy i MS a ZO.  

13.  Je na Vás , jaké nové vedení  si zvolíte v následných volbách a doufám , že  

nový Řídící výbor Českého spolku bude  dobře pracovat ve prospěch všech 

českých  chovatelů. 

 

Přeji Vám  všem především  pevné zdraví a ať se Vám  daří. 

 

             26.11.2022                                                                                 Pavel Lundák 

                                   
    

 
    

 


