
Z á p i s 

 

ze Zemské konference Českého sdružení chovatelů poštovních holubů konané dne 

1. prosince 2017 ve Slivenci. 

 

Účast: Delegáti 14 OS ČS CHPH, všichni členové ŘV a RK – viz prezenční listina 

           Omluveni: OS Sever, Podoubraví, Náchod. Neomluven: OS Chomutov 

 

1) Konferenci zahájil v 19,00 hod. Václav Špilar. V úvodu seznámil přítomné s programem 

konference, který delegáti bez připomínek schválili, dále 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.  

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

všechny úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Některé úkoly jako rozbor geografických 

a kapacitních možností startovacích míst pro zemský závod na ST a návrh strategie využití 

finančních prostředků deponovaných na účtech svazu budou projednány na dnešní 

konferenci. 

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

konference. V období mezi konferencemi se sešel dvakrát řídící výbor, ve svém vystoupení 

Václav Špilar krátce shrnul obsah obou těchto jednání a připomenul, že zápisy z těchto schůzí 

jsou umístěny na webu ČMS CHPH. V další části zprávy se zabýval migrací v rámci členské 

základny. Konstatoval, že dochází k nebývalému nárůstu přesunu členů mezi jednotlivými 

místními spolky, ale také k častým přesunům jednotlivých místních spolků mezi oblastními 

spolky. V mnohých případech jsou tyto přesuny maskovány účelovým využíváním 

ustanovení svazových dokumentů o hostování, čímž dochází k degradaci záměru, pro který 

bylo toto ustanovení do svazových dokumentů v minulosti zapracováno. V reakci na diskusi 

z minulé konference informoval Václav Špilar přítomné o koncepci dopravy holubů na 

zemské závody. Předpokládá se pořízení moderního přepravního prostředku z finančních 

zdrojů zemského sdružení, který by byl využíván na přepravu holubů při zemských závodech, 

popřípadě při jiných kooperačních závodech. Dále přítomné delegáty informoval o proběhlé 

aukci na svazových stránkách, která byla uskutečněna na podporu ocenění zemských závodů. 

Výtěžek z aukce činí 22.650,-- Kč a Václav Špilar poděkoval všem chovatelům, kteří 

podpořili darem svých holubů tuto aukci, rovněž poděkoval Jiřímu Kroupovi a Janu Filipi za 

zorganizování této akce.  

4) Václav Hrudka přednesl zprávu o průběžném čerpání rozpočtu v roce 2017. Příjmy dosáhly 

výše 217.425,-- Kč a výdaje 226.685,-- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí k 30. 11. 2017    

-9.260,-- Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2017, po započtení všech účetních operací 

do 31.12.2017 bude tedy příznivější proti plánu, ve kterém je plánovaný schodek ve výši        

-107.917,-- Kč.  

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

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



Nedostatky, které vznikly v souvislosti se závodní sezónou byly nebo jsou řešeny v rámci 

pravomocí oblastních konferencí. Revizní komise se sešla v uplynulém období na dvou 

schůzích, z toho jedenkrát na společném jednání s členy RK MSS CHPH. Pavel Lundák 

přednesl návrh revizní komise na sjednocení proplácení cestovních výloh ve výši 4,-- Kč za 

ujetý 1 km (tak jak je tato sazba odsouhlasena na celostátní úrovni). 

6) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi shrnul průběh všech tří zemských závodů, 25.6. Herborn-

Haiger, 15.7. a 29.7. Knokke, jenž byl bezproblémový, čemuž pomohly příznivé povětrnostní 

podmínky, u ZZ Herborn-Haiger zmínil čekání na dojezd auta OS CHPH Polabí a u NZ 

Knokke problémy se zajištěním přepravy. Poděkoval všem koordinátorům za zadávání doletů 

do on-line aplikace hlášení. Nenahlášen a tedy neoceněn byl pouze jeden holub. Vyhodnocení 

soutěží ČS CHPH proběhlo na zemské výstavě v Kozárovicích, kterou lze považovat za 

úspěšně zvládnutou. Převzetí ocenění bylo důstojné, většina chovatelů si ocenění převzala. 

Dále uvedl, že forma zasílaných formulářů kontrol se velmi zlepšila. V rámci svého 

vystoupení též poukázal na nevhodné technické a kapacitní podmínky startovacího místa 

Meinheim pro potřeby zemského závodu. 

7) Výcvikář ČS CHPH Jan Filipi přítomné seznámil s propozicemi zemských soutěží a závodů 

pro rok 2018, které zůstaly bez větších změn. Uspořádány budou opět tři ZZ, 24.6. Bad 

Vilbel, 30.6. ZZ Oostende-Knokke - Memoriál Vladimíra Kolaříka a 28.7. NZ Oostende-

Knokke. Propozice dostanou delegáti konference jako přílohu tohoto zápisu, budou též 

umístěny na svazovém webu. V rámci projednání propozic zemských závodů delegáti 

schválili návrh na vydání společných výsledků z národního závodu Oostende Knokke.  

8) Pavel Lundák podal informaci o průběhu a výsledcích zemské výstavy, která se uskutečnila 

25.11.2017 v kulturním domě v Kozárovicích. Výstava byla úspěšná i přes skutečnost, že na 

přípravě se podílel jen úzký okruh chovatelů. Poděkoval při této příležitosti zástupcům OS 

Prácheň za zapůjčení výstavních klecí. Výstavy se zúčastnilo celkem 240 návštěvníků, 

pozitivní bylo, že pro poháry se dostavila drtivá většina oceněných chovatelů. V reakci na 

tuto zprávu poděkoval Václav Špilar všem chovatelů, kteří se na pořádání zemské výstavy 

podíleli. 

9) Organizační záležitosti: 

o Václav Hrudka přednesl návrh na úpravu svazových dokumentů. Z předneseného návrhu 

po dlouhé diskusi rozhodli delegáti konference předložit celosvazové konferenci tyto 

úpravy: 

- § 5, odst. Stanov doplnit o slova z řad členů svazu nebo ukončení členství v době 

kratší 3 roků.  

- Článek 3 jednacího řádu stávající text označit jako bod 1 a doplnit bod 2, který zní 

změnu příslušnosti MS k OS musí schválit konference delegátů přijímajícího OS 

- Změny názvů jednotlivých složek svazové struktury včetně interpunkčních 

znamének tak, aby odpovídaly zákonné úpravě NOZ.  

o Jan Filipi vysvětlil delegátům příčiny a důvody rozeslání nových formulářů k členské 

evidenci. Jedná se o evidenční kartu včetně přihlášky, členská evidence a formulář o 

dopravních prostředcích. 



o Delegáti konference schválili návrh na udělení svazového ocenění Čestný člen pro 

dlouholetého funkcionáře na všech stupních svazové struktury Václava Špilara. 

o Na základě usnesení z minulé konference, s přihlédnutím k přednesené koncepci využití 

dopravních prostředků pro zemské závody byl opětovně projednán návrh na rozdělení 

části svazových prostředků deponovaných na rezervním účtu. Po věcné diskusi schválili 

delegáti návrh pro celostátní konferenci takto: uvolnit z finančních prostředků na 

rezervním svazovém účtu částku 500 Kč na jednoho člena ČMS CHPH. Takto 

uvolněné finanční prostředky směřovat výhradně na jednotlivá zemská sdružení na 

pořízení moderních dopravních prostředků pro zemské závody a další kooperační 

závody. 

10) Diskuse: 

o Nejrozsáhlejší, nejživější přitom velice konstruktivní byla diskuse k návrhu na změnu 

svazových dokumentů a diskuse k návrhu koncepce přepravy holubů na zemské závody. 

Do diskuse na toto téma se především zapojili Václav Špilar, Jan Filipi, Tomáš Bouška, 

Josef Toušek, Jiří Kroupa, Josef Bastl a další. Závěry z diskuse k těmto bodům jsou 

zaznamenány v předchozích odstavcích. 

o Rozsáhlá diskuse byla vedena též k budoucnosti Českých, popřípadě celostátních soutěží. 

Do diskuse se zapojili především Václav Špilar, Josef Bastl, Jaroslav Frenzl, Josef 

Toušek, Václav Pitra a další. Josef Bastl vyzval přítomné aby mu jako členovi sportovní 

komise zasílali náměty na úpravu jednotlivých nadoblastních soutěží – z došlých námětů 

potom připraví kompromisní návrh na úpravu těchto soutěží. 

o Jan Filipi podal informaci z říjnového zasedání FCI a listopadového zasedání Inter 

spolupráce v Nitře. Tyto informace jsou také zveřejněny informačním zpravodaji Poštovní 

holub. 

o Josef Toušek se vyjádřil kriticky k rozhodnutí ŘV nepovolit OS Louny pro rok 2018 dvě 

varianty závodního plánu (západ, východ). Vysvětlení tohoto rozhodnutí  podal Jan Filipi 

a Václav Špilar – povolení  dvou variant závodního plánu pro rok 2017 bylo již od 

počátku prezentováno jako výjimečná záležitost pro jednu sezónu a pouze pro soutěže ČS. 

Další umožnění podání dvou variant závodního plánu by bylo v rozporu se svazovými 

dokumenty. 

o Miroslav Filipčík navrhnul doplnit návrhy na změnu svazových dokumentů o snížení 

minimálního počtu chovatelů pro začátek zasazování na 4. S ohledem na skutečnost, že 

tato otázka již byla s negativním výsledkem projednávána na celostátní konferenci, nebyl 

tento návrh přijat. Dále doporučil sjednotit s MSS postoj k vystavování standardních 

holubů bez limitu. 

o Ivan Voneš opětovně upozornil na problémy s německými startéry, včetně nevhodnosti 

některých startovacích míst. Reagoval Václav Špilar s tím, že situace je permanentně 

řešena (někdy více, většinou však méně úspěšně) jak na úrovni ŘV, tak na úrovni 

celosvazové. 

11) Václav Hrudka přednesl návrh usnesení takto: 

Konference schvaluje: 

o složení mandátové a návrhové komise 



o návrh na změnu svazových dokumentů tak jak je zaznamenáno v prvním odstavci bodu 9 

tohoto zápisu 

o zapracování 5 procentní tolerance schválené FCI do zemských soutěží 

o návrh na udělení ocenění Čestný člen Václavu Špilarovi 

o návrh na uvolnění finančních prostředků z celosvazového účtu tak jak je uvedeno 

v posledním odstavci bodu 9 tohoto zápisu  

o zvýšení cestovních náhrad na 4,-- Kč za 1 km jízdy  s účinností od 1.1.2018 

o návrh na vydání společných výsledků z národního závodu Oostende Knokke  

s předpokládaným startem 28. 7. 2018 

Konference bere na vědomí: 

o zprávu předsedy ŘV ČS CHPH za období od minulé konference přednesenou Václavem 

Špilarem 

o zprávu o průběžném výsledku hospodaření k 30. 11. 2017 přednesenou Václavem 

Hrudkou 

o zprávu RK ČS CHPH přednesenou Pavlem Lundákem 

o propozice zemských závodů a zemských soutěží na rok 2018 

o zprávu prezidenta ČMS CHPH Jana Filipi z jednání FCI a Inter spolupráce 

o příspěvky z diskuse uvedené v zápise 

 

Konference neschvaluje: 

o návrh na snížení minimálního počtu chovatelů pro začátek zasazování na 4 chovatele. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 37 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 popřál všem 

přítomným a všem chovatelům spokojené prožití vánočních svátků a hodně chovatelských 

úspěchů v příštím roce. 

 

Konference byla ukončena v 23,15 hod.  

 

 

Zapsal: Ing. Jan Jakubec                                                schválil: Václav Špilar  

                                                                                        předseda ŘV ČS CHPH 


