
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 

3. března 2017 ve Slivenci. 

 

Účast: Delegáti všech 18 OS ČS CHPH - viz prezenční listina  

Všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina 

 

1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Václav Špilar, řízením konference pověřil Ing. Jana Jakubce. 

2) V úvodu bylo schváleno složení komisí konference. Do mandátové komise byli zvoleni Ing. 

Jan Jakubec, Jiří Kroupa a Vítězslav Truksa, do návrhové komise byli zvoleni Václav 

Hrudka, Tomáš Bouška a Josef Toušek.  

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

všechny úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. V rámci kontroly usnesení z minulé 

konference připomenul předsedům jednotlivých OS nutnost zaslání jmenných seznamů členů 

podle jednotlivých místních spolků v členění dle tabulky zaslané tajemníkem ČMS CHPH 

Ing. Hlaváčkem. Tyto seznamy jsou podkladem k odstranění duplicitních členství. 

4) Ve zprávě o činnosti zhodnotil předseda ŘV ČS CHPH Václav Špilar období od minulé 

konference. V období mezi konferencemi se sešel dvakrát řídící výbor, na první schůzi bylo 

provedeno rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti a z toho vyplývající 

rozdělení jednotlivých funkcí v ŘV. Dále bylo projednáno a schváleno začlenění MS Přeštice, 

Kdyně a Staňkov do OS Český západ – tím byla vyřešena několik let trvající anomálie účasti 

těchto spolků v OS Východočeská. Hlavním bodem druhé schůze ŘV bylo projednání a 

schválení propozic zemských závodů a zemských soutěží. Propozice byly projednány až 

v únorovém termínu z důvodu nejasností ohledně olympijské kategorie E, což bylo 

předmětem jednání kongresu FCI při Olympiádě 2017 v Bruselu. S konečnou podobou 

propozic seznámil delegáty výcvikář ČS Jan Filipi. Byla rovněž ustanovena sportovní komise, 

jejíž členové budou též tvořit startovací komisi zemských závodů. Dále Václav Špilar 

konstatoval, že v nedávné době proběhly dvě mimořádné konference OS, při nichž  bylo 

postupováno ne zcela v souladu se svazovými dokumenty. Vzhledem k tomu, že 

v jednotlivých ustanoveních svazových dokumentů není zcela jasná metodika svolávání 

mimořádných konferencí, bude tato otázka přednesena na jednání prezídia s žádostí o 

vypracování závazného výkladu. V další části zprávy zhodnotil průběh celostátní výstavy 

2017. Konstatoval, že výstava přes dílčí drobné nedostatky splnila svůj účel a přes černé 

předpovědi co do účasti, které prezentovali někteří jedinci, byla účast přiměřená k trendu 

posledních roků. Poděkoval též všem, kteří se na přípravě a průběhu výstavy podíleli za 

odvedenou práci. V závěru svého vystoupení Václav Špilar informoval o aktuální situaci ve 

výskytu ptačí chřipky a o opatřeních státní veterinární správy. V druhé polovině března bude 

prezident ČMS CHPH Jan Filipi jednat s ředitelem státní veterinární správy o možnostech 

vypouštění holubů k proletům a výhledu dalšího postupu ohledně závodní sezóny 2017.  



5) Václav Hrudka přednesl zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2016. Příjmy dosáhly výše 

176.709,-- Kč a výdaje 165.659,-- Kč. Výsledek hospodaření proti plánovanému schodku -

60.000,-- Kč skončil přebytkem ve výši11.050,-- Kč. V rámci zprávy o výsledku hospodaření 

seznámil Václav Hrudka přítomné delegáty též s finančním výsledkem CV 2017. Vzhledem 

k tomu, že zůstatek z této akce činí 35.783,-- Kč, doporučil požádat prezídium ČMS CHPH o 

prominutí stanoveného odvodu 30.000,-- Kč ve prospěch ČMS CHPH. 

6) Zprávu RK ČS CHPH přednesl předseda RK Pavel Lundák . Konstatoval, že revizní komise 

za uplynulé období od poslední konference neobdržela žádný podnět k prošetření. Revizní 

komise provedla kontrolu hospodaření včetně kontroly dokladů vztahujících se jednotlivým 

příjmovým a výdajovým položkám rozpočtu za rok 2016. Pokladna je vedena vzorně, nebylo 

shledáno žádných nedostatků a revizní komise doporučuje schválit výsledek hospodaření za 

rok 2016 tak, jak jej přednesl Václav Hrudka. Delegáti následně výsledek hospodaření 

schválili. 

7) Návrh rozpočtu na rok 2017 přednesl pokladník ČS CHPH Václav Hrudka. Příjmy se 

předpokládají ve výši 131.000,-- Kč a celkové výdaje ve výši 237.917,-- Kč. To znamená, že 

rozpočet je koncipován jako schodkový ve výši -106.917,-- Kč. Do výše schodku se značnou 

měrou promítá dotace na dopravu při zemských závodech na DT. Návrh rozpočtu byl 

schválen všemi hlasy přítomných delegátů.  

8) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi seznámil přítomné delegáty s propozicemi zemských soutěží a 

závodů ČS CHPH, které jsou umístěny na webu svazu. Zemské soutěže zůstaly beze změn, k 

úpravám došlo pouze u ocenění a to následovně: v Generálním mistrovství (GM) bude 

oceněno 1. - 10. místo a ve všech ostatních soutěžích ČS CHPH bude oceněno 1. - 3. místo. 

OS CHPH Louny může z důvodu změny směru závodů pro soutěže ČS CHPH zcela 

výjimečně předložit dvě varianty závodních plánů s označenými závody. Zájemci o přepravu 

ZZ Oostende a Knokke zašlou žádost do 31.3.2017, stejně jako OS CHPH zašlou informaci o 

přepravě na ZZ Herborn. Do stejného termínu je také nutné zaslat letové plány, složení 

chovatelských týmů, seznamy hostujících a mladých chovatelů. Stejně jako žádosti o 

nadoblastní kooperace, které budou následně schvalovány ŘV ČS CHPH a promítnou se v 

sekci Výsledky ČS CHPH na webu svazu. 

9) Organizační záležitosti: 

o O pořádání zemské výstavy 2017 písemně požádali MS Blatná a OS Středočeské. 

Zástupci obou žadatelů přednesli stručnou představu o pořádání ZV. Po krátké diskusi 

ohledně výše vstupného rozhodli delegáti konference přidělit pořádání ZV 2017 OS 

Středočeské. Předseda OS Středočeské předloží do 30. 6. 2017 k projednání v ŘV návrh 

propozic a návrh termínu pro konání ZV. 

o Na základě diskuse při celostátní konferenci ČMS CHPH dne 25. 2. 2017 rozhodli 

delegáti konference uspořádat společný závod s MSS z vypouštěcího místa Oostende 

(Knokke) v termínu 29. 7. 2017. Podstatným důvodem, kterým byli vedeni členové ŘV 

při vyhlášení tohoto druhého zemského závodu, byl záměr zajistit všem chovatelům 

v rámci  Českého  sdružení  podmínky  pro  účast  na  dvou  závodech  v  olympijské 

kategorii E – tj. závodu nad 700 km. 

o Delegátům konference byly připomenuty závazné termíny vzešlé z konference ČMS 

CHPH dne 25. 2. 2017. I nadále platí povinnost odeslání oznámení o provedení školení 

vedoucích ZS tajemníkovi ČMS CHPH Ing. Hlaváčkovi. 



o Úkoly spojené s výskytem ptačí chřipky budou řešeny operativně elektronickou poštou, 

popřípadě zveřejněním na webu svazu. Nejpozději do 12. 3. 2017 zašlou předsedové 

jednotlivých OS prezidentovi ČMS CHPH Janu Filipi seznamy chovatelů spadajících do 

jednotlivých ochranných pásem pro potřeby podání žádosti o povolení výjimky na 

vypouštění holubů k proletu. 

10) Diskuse: 

o Nejrozsáhlejší, nejživější přitom velice konstruktivní byla diskuse k zemským soutěžím, 

zemským závodům. Do diskuse na toto téma se především zapojili Václav Špilar, Jan 

Filipi, Tomáš Bouška, Jaroslav Frenzl, Josef Toušek, Jiří Kroupa, Josef Bastl a další. 

V rámci tohoto tématu byla především zdůrazňována nutnost projednávání propozic 

s patřičným časovým předstihem a jasnou vizí kterým směrem by se jednotlivá 

mistrovství a zemské závody měly ubírat. Rovněž byla zdůrazňována nutnost 

respektování názoru většiny na volbu startovacího místa zemských závodů. Do podzimní 

konference prověří Jan Filipi kapacitní a geografické možnosti startovacího místa 

Manheim jako zemského závodu na ST. 

o Josef Ješetický apeloval na korektní jednání a pravdivé informování o průběhu a 

výsledcích jednání zemských konferencí ze strany některých delegátů především poslední 

konference směrem ke členům vlastních, popřípadě dalších OS. 

o Josef Čihák, Josef Toušek a JUDr. Pavel Opatrný se zabývali otázkami propagace CV 

v souvislosti s finančními možnostmi výstavního výboru. Z diskuse o průběhu celostátní 

výstavy vzešel názor, že konání schůzí prezídia v pátečních dopoledních hodinách není 

vhodné z důvodu pracovního vytížení členů prezídia, kteří jsou ve většině případů i členy 

výstavního výboru. 

o Josef Toušek doporučil vrátit se k principu konání konferencí ČMS CHPH při 

celostátních výstavách a to v pátek odpoledne. 

o Tomáš Bouška navrhnul opětovně se vrátit k otázce rozdělení celosvazových financí, 

případně vytyčení strategie jejich využití. 

11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a návrhové komise 

o zprávu pokladníka ČS CHPH o výsledku hospodaření v roce 2016 přednesenou Václavem 

Hrudkou 

o rozpočet na rok 2017 přednesený Václavem Hrudkou 

o cenu za dopravu holuba při zemských závodech na dlouhé trati ve výši 20,-- Kč. Rozdíl 

do výše schválených nákladů dopravce bude hrazen z prostředků ČS 

o pořadatelem zemské výstavy 2017 OS Středočeské 

o uspořádání společného závodu s MSS z Oostende (Knokke) dne 29. 7. 2017 

o podání žádosti o prominutí odvodu z výsledku CV 2017 ve výši 30.000,-- Kč 

Konference bere na vědomí: 



o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za uplynulé volební období přednesenou Václavem 

Špilarem 

o zprávu vycvikáte ČS CHPH o přípravě závodní sezóny 2017 přednesenou Janem Filipi 

o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Pavlem Lundákem 

o propozice zemských závodů a zemských soutěží na rok 2017 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 

 

Konference ukládá: 

o jednotlivým oblastním spolkům provést úhradu ceny za dopravu holubů na zemské 

závody na dlouhé trati na účet ČS nejpozději do 31. 5. 2017 

o dotčeným oblastním sdružením zaslat nejpozději do 12. 3. 2017 Janu Filipi seznamy 

chovatelů v ochranných pásmech výskytu ptačí chřipky 

o oblastním sdružením zaslat neprodleně tajemníkovi ČMS Ing. Hlaváčkovi seznamy 

chovatelů podle jednotlivých místních spolků v požadované struktuře 

o členům ŘV opětovně projednat a rozpracovat zásady rozdělení finančních prostředků 

svazu, případně navrhnout strategii jejich dalšího využití. Výsledky předložit podzimní 

konferenci tak, aby po jejich případném schválení mohl být předložen konkrétní návrh 

celosvazové konferenci 

o Oblastním sdružením zaslat nejpozději do 30.4.2017 tajemníkovi ČMS Ing. Hlaváčkovi 

oznámení o provedeném školení vedoucích zasazovacích středisek.. 

Usnesení bylo schváleno všemi 44 mandátními hlasy přítomných delegátů. 

 

12) Závěr konference provedl Václav Špilar. Ve svém závěrečném vystoupení poděkoval všem 

delegátům za konstruktivní přístup ke všem projednávaným bodům programu a vyjádřil 

přesvědčení, že i přes současnou složitou nákazovou situaci, úspěšně absolvujeme celou 

závodní sezónu. 

 

Konference byla ukončena v 22,30 hod.  

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Václav Špilar  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 


