
Z á p i s 
č.  02/2017 

 
ze schůze Prezídia Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, konané dne 16. 3. 2017 v Hotelu Černý kůň 
v Humpolci. 
 
Přítomni:   Filipi Jan, Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bastl Josef, Bortlová Dagmar,  
                   JUDr. Opatrný Pavel, Skrbek Marek, Špilar Václav, Truhlář Aleš, Uherek Miroslav, Ing. Hlaváček Jiří 
 
Omluveni: Lundák  Pavel   
 
 
Program:  1/ Rozdělení funkcí v nově zvoleném Prezídiu ČMS CHPH 
                  2/ Ustanovení pracovních komisí Prezídia ČMS CHPH 
                  3/ Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro Prezídium ČMS CHPH 
                  4/ Mistrovství světa holoubat v Portugalsku 
                  5/ Organizační záležitosti – nová startovací místa a další  
 

 

Schůzi zahájil v 18.30 hod. prezident svazu Filipi Jan, přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem, který byl bez 
požadavku na doplnění schválen.  
 
1/ Rozdělení funkcí v nově zvoleném Prezídiu ČMS CHPH 
1/1 Prezident Filipi Jan navrhl za viceprezidenta svazu Ing. Randjaka Romana. Návrh byl odsouhlasen, pro hlasovalo všech 

11 členů Prezídia.  
1/2 Dále prezident Filipi Jan navrhl na další funkční období ponechat ve funkci pokladníka svazu Ing. Jakubce Jana. Rovněž 

odsouhlaseno všemi členy Prezídia. 
1/3 V dalším bodě bylo přistoupeno ke jmenování tajemníka svazu, kde bylo schváleno, aby v této funkci nadále pracoval 

Ing. Hlaváček Jiří. Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 
 
2/ Ustanovení pracovních komisí Prezídia ČMS CHPH 
2/1  Výcviková komise. Navrženi jako vedoucí Skrbek Marek a členové Truhlář Aleš, Kubáček Lubomír, Bastl Josef, Kroupa 

Jiří a po doplnění Uherek Miroslav. Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 
2/2  Standardní komise. Jako vedoucí navržen JUDr. Opatrný Pavel a členové Ing. Kasal Václav, Novák Vladislav, Hrbáč 

Daniel a Vaňhara Břetislav. Dle posuzovateli zvoleného výboru posuzovatelské komise, jejíž historie sahá do roku 1932. 
Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 

2/3  Komise pro mládež. Navrženo, aby tato komise pracovala ve složení Filipi Jan (vedoucí), Jochman Zdeněk a Bastl Josef. 
Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 

2/4  Veterinární a dopingová komise. Po diskuzi navrženi jako vedoucí Truhlář Aleš a členové Špilar Václav a Novotný Jiří. 
Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. Komise bude proškolena MVDr. Poláškem Martinem.  

2/5  Redakční rada IZ Poštovní holub. Navrženi stávající členové Ing. Novotný Jaroslav jako vedoucí a Filipi Jan. Nově jsou 
navrženi Kroupa Jiří a Heglas Milan. Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 

2/6  Komise pro výpočetní program svazu. V současné době tuto oblast zajišťoval Truhlář Aleš. Navrhuje se, aby Truhlář 
Aleš pokračoval jako vedoucí a nově byli začleněni Hrudka Václav a Škrovran Stanislav. Pro hlasovalo všech 11 členů 
Prezídia. 

2/7  Komunikační a informační komise. Schválení diskusního fóra na svazových stránkách, pouze pro členy ČMS CHPH. 
Hlasováno 10 pro a 1 se zdržel. Komise bude pracovat ve složení: vedoucí Filipi Jan, Truhlář Aleš a Bastl Josef. 
Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 

 
Prezident Filipi Jan požádal, aby všichni členové komisí přistoupili ke svým funkcím zodpovědně a jejich vedoucí pravidelně 
seznamovali chovatele s výsledky jejich činností a to jak v Informačním zpravodaji, tak na svazové konferenci.  
 
3/  Svazová konference – zhodnocení, úkoly pro Prezídium ČMS CHPH 
3/1  Prezident Filipi Jan hodnotil Svazovou konferenci jako uspěchanou a rovněž negativně hodnotil, že se nemohl před 

samotným hlasováním představit. Svazová konference zdůraznila některé termíny, kterých se dotkne i dnešní jednání 
Prezídia. Z diskuse na Svazové konferenci vzešel úkol pro Prezídium organizovat Národní závod z Knokke, posledním 
podobným závodem byl NZ Oostende, který se konal 18. 7. 1987. Pro letošní rok byly dohodnuty 3 pásma, ve kterých se 
bude národní závod vyhodnocovat, a to do 800 km, 801 až 1000 km a nad 1001 km. Oceněni budou 3 chovatelé 
v jednotlivých pásmech a jejich holubi budou vystaveni na CV. Garanty společného startu byli navrženi výcvikáři zemských 
spolků Filipi Jan a Ing. Novotný Jaroslav. Přepravce je povinnen být vybaven videokamerou a pořizovat záznam z průběhu 
přepravy (napájení, krmení) a samotného startu. Pro hlasovalo všech 11 členů Prezídia. 

3/2   Dalším bodem bylo provozování aukcí na svazových webových stránkách. Správcem byl odsouhlasen MVDr. Polášek 
Martin. Po dlouhé diskusi a několika návrzích na změnu poplatků, nebyl odsouhlasen žádný a proto podmínky i na další 
období zůstávají stejné. Nutné vyřešit poplatek pro zahraniční chovatele tak, aby byl poplatek rentabilní. K problematice 
poplatků se Prezídium vrátí na svém dalším jednání.  

3/3  Svazová konference schválila termín pro konání Celostátní výstavy, která se uskuteční 12. - 13. 1. 2018 v Hluku. Propozice 
budou schváleny na podzimním jednání Prezídia. Standardní komisi bylo uloženo, aby do propozic zapracovala platné 
znění mezinárodního standardu poštovních holubů, tzn. že o pořadí při rovnosti bodů dvou a více holubů rozhoduje součet 
partií 3, 4 a 5. V případě stejného součtu bodů bude pořadí určeno podle partie 5. V případě rovnosti bodů bude pořadí 
určeno podle partie 4. V případě stále stejného počtu bude určeno pořadí podle partie 3.  

 



4/ Mistrovství světa holoubat v Portugalsku 
Prezident Filipi Jan seznámil přítomné s podmínkami účasti našich chovatelů na Mistrovství světa holoubat v testovací stanici 
Mira v Portugalsku. Kolekci bude tvořit 25 holoubat + 5 náhradníků a kolekci mladých chovatelů 25 holoubat + 5 náhradníků. 
Bylo dohodnuto, že vylosovaní mistři holoubat OS CHPH roku 2016 dodají po 2 ks. Přidělená kvóta 30 ks byla vylosována 
Bortlovou Dagmar a holoubata dodají mistři holoubat následujících OS CHPH: Brno, Lidice, Hodonín, Třinec, Opava, Haná, 
Horácko, Tábor, Beskydy, Karviná, Jižní Morava, Louny, Hlučín, Vysočina a České Budějovice. Náhradníci: Praha, Uherské 
Hradiště, Východočeský, Český Západ, Zlín a Chomutov. Účast mladých chovatelů určilo jejich pořadí v celostátním mistrovství 
mladých chovatelů, účast si zajistilo prvních 15 mladých chovatelů. Všichni účastníci musí prostřednictvím předsedů OS CHPH 
potvrdit účast svých holoubat do 31. 3. 2017, jinak na jejich místo nastoupí náhradník. Výcviková komise připraví návrh nového 
systému pro výběr reprezentantů na další MS holoubat.  
 
5/  Organizační záležitosti – nová startovací místa a další 
5/1  Podrobně rozebrány změny ve startovacích místech v ČR. Nová vypouštěcí místa Velké Meziříčí - Jestřabec, Teplá a Bor 

byla schválena. Budou zapracována do seznamu Oficiálních startovních míst pro rok 2017. 
5/2  Žádost o zproštění poplatků při charitativní aukci – „Aukce pro Emičku“. Hlasováno pro 10 a 1 proti. Schváleno. 
5/3  Objednávka rodových kroužků. Prezident Filipi Jan přednesl rozbor nabídek cen kroužků a vzhledem k tomu, že cena je 

stejná, bylo navrhnuto, že objednávka půjde na již osvědčenou firmu Rexworks. Letošní kroužky jsou velice povedené. 
Hlasováno 11 pro.  

5/4  Prezident Filipi Jan podal informace z jednání FCI, kterého se zúčastnil v belgickém Halle od 13. do 15. 3. 2017:  
- přivezl pohár a zlaté medaile, které byly našim chovatelům dodatečně přiznány po vyřazení pana a paní Thresherových 

z Olympiády v Budapešti - bylo rozhodnuto, že poháry a medaile budou chovatelům předány na CV,  
- také dovezl pohár za 3. místo ve standardní kolekci na poslední Olympiádě v Bruselu, 
- za přestřihnutý rodový kroužek holubice CZ 11-077-34 bude majiteli Lubomírovi Veselému vyplacena jím požadovaná 

náhrada 2.500 Euro a to belgickou pojišťovnou, u které byla Olympiáda pojištěna, 
- došlo ke zhodnocení Olympiády a upřesnění platných a schválených změn z Kongresu FCI v Bruselu:  

-  organizace Olympiády nebyla zcela zdařilá, odhad návštěvnosti je 11 tisíc návštěvníků, polovina návštěvníků byla 
ze zahraničí,  

-  platí schválení +- 5 % vzdálenostní tolerance rozpětí ve všech olympijských kategoriích, 
-  u kategorie E byl ponížen pouze počet chovatelů, tzn. podmínka 250 nasazených holubů zůstává, 
-  byl podán výklad všech 2-letých soutěží, které je možné splnit i v jednom roce,  
-  kolekce mladých standardních holubů bude tvořena 3 H a 3 He,  

- další stručné zprávy ze zasedání sportovní komise FCI: 
-  nutnost do budoucna vyřešit problém s účastí holubů na Olympiádě, kterým nebyl povolen svod, např. kvůli výskytu 

ptačí chřipky,  
-  pořadatelem MS holoubat v roce 2018 byla po odmítnutí pořadatelství Polskem schválena Čínská Tchaj-pej 

a od tohoto roku odsouhlaseno startovné ve výši 1.000 Eur za každou národní kolekci ve prospěch pořadatele.  
- komise mládeže a komunikace FCI:  

-  prodiskutovány trendy v zemích FCI, překvapivý nárůst nových „starších“ chovatelů ve Španělsku,  
- zprávy ze zasedání veterinární komise FCI jsou pro holubáře nepříjemné, neboť bylo potvrzeno, že holubi nejsou vůči 

infekci ptačí chřipky plně imunní, i přes jejich vysokou rezistenci vůči tomuto viru. Další hrozbou jsou zprávy z Austrálie, 
kde se u holubů rozšířil Rotavirus A, na postižených holubnících dosahuje úmrtnost 10 – 40 % všech věkových 
kategorií. Rotavirus je znám a u lidí úspěšně léčen, proto je předpoklad, že bude v blízké době připravena vakcína.  

- další zasedání FCI 2. – 4. 10. 2017. 
5/5  Prezident Filipi Jan podal informaci o připravované výstavě o poštovních holubech v Telči – zajišťuje člen Standardní 

komise Ing. Kasal Václav. 
5/6  S vyúčtováním rozpočtu CV v Lysé nad Labem seznámil přítomné Ing. Jakubec Jan. Výsledek je + 35.783 Kč. 

Český spolek požádal o prominutí poplatku 30 000 Kč do pokladny ČMS CHPH. Moravskoslezský spolek nesouhlasí. 
Žádost nebyla přijata.  

5/7  Podán výklad bodu 2.4. Propozic výkonnostních soutěží ČR, kdy je jedním víkendem (so, ne) myšlen celý týden, tedy 
od pondělí do neděle, tak, aby byly dodrženy počty mistrovských holubů a maximální možný počet závodů. V jednom týdnu 
je tedy např. maximálně možné uspořádat závod ve středu s 20 mistrovskými holuby a druhý závod v sobotu opět 
s 20 mistrovskými holuby. Odsouhlaseno.  

5/8 Kontrolou soutěží a vypočtených výsledků byla pověřena Výcviková komise. 
5/9  Byl podán výklad ke svolávání mimořádných konferencí, je nutné dodržovat ustanovení v článku 8 Jednacího řádu 

ČMS CHPH.  
5/10 Žádost o registraci slovenského chovatele Greg Team v ČMS CHPH. Není možné, neboť Stanovy ČMS CHPH povolují 

zahraničním chovatelům pouze hostování.  
5/11 Prezident Filipi Jan informoval členy Prezídia o současné nákazové situaci ptačí chřipky na našem území. SVS ČR 

vzhledem ke zlepšení nákazové situace v druhém březnovém týdnu zrušila nařízení zakazující svody ptactva. Omezení se 
tedy týkají pouze chovatelů ve zbývajících 10 km dozorových a 3 km ochranných pásmech, která jsou postupně rušena. 
Navzdory lepší nákazové situaci je riziko zavlečení nákazy do chovů stále vysoké. SVS ČR proto opět připomíná 
chovatelům nutnost dodržovat zásady biologické bezpečnosti. Prezident Filipi Jan také informoval o domluvené schůzce 
s ústředním ředitelem SVS ČR MVDr. Semerádem Zbyňkem a vedoucí oddělení zdraví zvířat SVS ČR MVDr. Dubskou 
Miladou, která se bude konat 23. 3. 2017. Společně s prezidentem se jí zúčastní Ing. Jakubec Jan. ČMS CHPH byl také 
zařazen do rozdělovníku k rozesílání informací SVS ČR. 

 
 
Schůze ukončena v Humpolci 16. 3. 2017 ve 23.20 hod. 
 
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří 

tajemník 
 

Schválil: Filipi Jan 
prezident  


