
Z á p i s 

č. 4/2020 

 
ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 10.11.2020 ve formě videokonference. 

Přihlášeni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, Ing. Randjak Roman, lng. 
Jakubec Jan, Hrudka Václav, Bortlová Dagmar, JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr, MVDr. Polášek 
Martin, Ing. Hlaváček Jiří, Miroslav Uherek 

Omluveni: Svoboda Oldřich 

Program:  

  1/ Soutěže 2020 
  2/ Inter-mistrovství 2020  
  3/ Ocenění soutěží CV 
  4/ Konference svazu 
  5/ Kroužky 2020 
  6/ Kroužky 2021 další distribuce 
  7/ Propozice celostátních soutěží 2021 
  8/ Změny svazových dokumentů 
  9/ Stabilita OS – základ holubářského sportu 
10/ Změny ve svazové aukci 
11/ Dopingové kontroly 
12/ Informace komisí prezídia 
13/ Různé 
 

Po přihlášení všech členů prezídia a tajemníka svazu zahájil prezident svazu Ing. Novotný 
Jaroslav jednání. Přivítal přítomné a seznámil je s programem a vzhledem k tomu, že nebyl podán 
žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k programu schůze.  

1/ Soutěže 2020 

Vzhledem k tomu, že soutěže jsou již zkontrolovány a nedošlo k žádnému zpochybnění. Požádal 
prezident k jejich schválení. 
Hlasováno: schváleno jednohlasně. 
Soutěže budou zveřejněny v časopise Poštovní holub č.: 4/2020 

2/ Inter-mistrovství 2020 
Prezident seznámil s průběhem kontroly výsledků, které letos prováděla slovenská strana. 
Vzhledem k epidemii byla dokumentace zaslána poštou. K žádným rozporům nedošlo a tak výsledky 
byly schváleny. 

3/ Ocenění soutěží CV 
Prezident, vzhledem k probíhající coronavirové pandemii, upřesnil, že CV v Hluku v lednu 2021 
nebude. Je však třeba ocenit celostátní soutěže za rok 2020. Tak jako každý rok budou nakoupeny 
poháry pro vyhodnocené a předpokládáme, že tyto budou předány, s největší pravděpodobností, na 
jarní konferenci.  Bude pozváno prvních 10 chovatelů ze soutěže Generálního mistrovství. Ostatní 
ocenění převezme zástupce OS a po zvážení je předá na jarní konferenci OS.    

4/ Konference svazu 
Prezident předpokládá, že jarní konference svazu se opět uskuteční v Hotelu „Tři věžičky“. Program 
bude zveřejněn s dostatečným předstihem, aby se zástupci OS mohli připravit. 

5/ Kroužky 2020 
Prezident informoval, že kroužky 2020 blednou a barva se ztrácí. Kroužky jsou nekvalitní, a proto 
došlo k reklamaci u výrobce. Reklamace byla přijata a došlo k vrácení 40% z ceny. Finanční částka 
je již na účtu svazu. Tato částka bude zohledněna při objednávce kroužků OS pro příští rok 2022.  

 



6/ Kroužky 2021 další distribuce 

6.1. Kroužky jsou již v kanceláři v Brně a je nutno je odvést. Nebudeme je posílat poštou. 
6.2. Je otázka, zda pro rok 2022 přejít k jinému výrobci? Prezident připraví podklady do příštího 
prezídia.   

7 Navrhované změny Propozic celostátních soutěží 2021 

1.2. Oficiální závody hlavní sezóny začínají poslední víkend v dubnu, končí 30. září a lze je, za 
předpokladu splnění ostatních podmínek, započítávat pro soutěže jednotlivců v níže uvedených 
třídách. Oficiální závody sezóny holoubat končí 30. září a lze je započítávat do výkonnostních 
soutěží na celostátní a zemské úrovni. Třídy jsou: 

a) otevřená - závod holubů bez rozdílu stáří a pohlaví, bez holoubat 
b) holubice - odvozené vyhodnocení závodu pro holubice bez rozdílu stáří 
c) roční - odvozené vyhodnocení závodu pro roční holuby bez rozdílu pohlaví 
d) holoubata - závod holoubat bez rozdílu pohlaví 

1.4. Holubi pro mistrovské družstvo chovatele začínají vždy prvním řádkem první stránky 
zasazovacího listu. Chovatel může mít jen jedno soutěžní družstvo. V jednom týdnu smí OS pořádat 
maximálně dva závody. Počet mistrovských holubů v závodě maximálně 30, na jeden týden (po- ne) 
40.  

1.7. Závodní plán OS s vyznačením všech termínů, vzdáleností a soutěží musí být zaslán do 31.3. 
na adresu Prezidia ČMS a výcvikářů ČS CHPH a MSS CHPH. Změny ve schváleném závodním 
plánu musí být podloženy rozhodnutím konference OS před zahájením závodní sezóny, v souladu 
s § 18 Stanov svazu. Výjimku pro případ havárie a klimatické vlivy může schválit výcvikář zemského 
spolku. Neschválený závod nebude započítán do nadoblastních soutěží 

3.1. Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT)  

a) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
b) minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
c) výsledky ze třídy otevřené 
d) započítávají se 3 závody z 5ti závodů předem označených v závodním plánu OS 
e) vzdálenost na holubník chovatele 100-400 km (+-5%) 
f) soutěžní družstvo 5/3 
a) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 9 – při rovnosti počtu mistrů 

rozhoduje nižší součet koeficientů Kf všech mistrů. Výpočet koeficientu se provede dle 
Olympijské kategorie A 

3.2. Celostátní mistrovství středních tratí (MST) 
a) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
b) minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
c) výsledky ze třídy otevřené 
d) započítávají se 3 závody z 5ti závodů předem označených v závodním plánu OS 
e) vzdálenost na holubník chovatele 300-600 km (+-5%) 
f) soutěžní družstvo 5/3 
b) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 9 – při rovnosti počtu mistrů 

rozhoduje nižší součet koeficientů Kf všech mistrů. Výpočet koeficientu se provede dle 
Olympijské kategorie B 

3.3. Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT) 
c) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
d) minimální účast 20 chovatelů a 150 holubů 
e) výsledky ze třídy otevřené 
f) započítávají se 3 závody z 5ti závodů předem označených v závodním plánu OS 
g) vzdálenost na holubník chovatele nad 500 km (+-5%), minimálně jeden nad 600 km 
h) soutěžní družstvo 5/3 
i) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 9 – při rovnosti počtu mistrů 

rozhoduje nižší součet koeficientů Kf všech mistrů. Výpočet koeficientu se provede dle 
Olympijské kategorie C a E 



3.4. Generální mistrovství ČR (GM) 
a) jednoroční soutěž všech chovatelů ČMS CHPH 
b) minimální účast dle MKT, MST a MDT 
c) výsledky ze třídy otevřené 
d) započítávají se 3 závody MKT, 3 závody MST a 3 závody započtené v MDT  
e) Jeden závod lze započítat jen do jedné kategorie. 
f) vítězí chovatel s nejvyšším počtem umístěných mistrů – max. 27 - při rovnosti rozhoduje 

nižší součet koeficientů Kf všech mistrů.  
 

3.5. Mistrovství ročních holubů (MRH) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Výsledky ze třídy otevřené 
c) Započítává se součet koeficientů 3 nejlepších holubů olymp. kategorie G 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nižší součet koeficientů Kf. 

 
3.6. Mistrovství holoubat (MH)  

a) Jednoroční soutěž chovatelů.  

b) Výsledky ze třídy holoubat.  

c) Započítává se součet koeficientů 5 nejlepších holoubat olymp. kategorie F  

d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf.  

3.8. Olympijské kategorie 
a) Tříletá soutěž (roky 2019-2021) holubů jednotlivců bez rozdílu pohlaví (A, B, C, D, E) a 

jednoletá pro kategorie F (holoubata), G (roční), H a I. 
b) Výsledky pouze ze třídy otevřené a holoubat.  

3.11. Výpočet koeficientu: 
A + B + C + D + F + G + H + I + SE + ESO He                     umístění    x   1000 

                                                                                           počet nasazených holubů (max. 5000) 
8/ Změny svazových dokumentů 

8.1. Závodní řád 

§ 3 Zasazovací středisko 

4. Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH. Místní spolek, nebo 
ZO umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna před přijetím člena nebo 
hostujícího chovatele: 

a) Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní 
celistvost OS 

b) Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostu-jícího 
chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku hostujícího nebo 
nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostat-ních účastníků závodu 
vlastního OS CHPH. Hostující chovatel musí mít ve výsledkové lis-tině i v tabulkách soutěží OS 
místo označení MS nebo bydliště uvedeno „hostující“. Za-hraniční chovatel příslušnost ke státu. 

V blízkosti státních hranic lze povolit účast v závodech OS chovatelům ze Slovenska, Rakouska, 
Německa a Polska (díle jen hostování). O hostování rozhoduje výbor OS na návrh MS nebo ZO. 
Hostující chovatel musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo označení ZS nebo 
bydliště uvedeno „hostující“ a příslušnost ke státu. OS, který povolí hostování chovatelů s 
holubníkem mimo území ČR, musí zaslat jejich jmenný seznam za uplynulou sezónu výcvikáři 
zemského spolku do 31.3. 

Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování MS a ZO není 
povoleno. 

§ 5 Uživatel ZS  
e. Zasazovat na závod holuby opatřené jediným neporušeným rodovým kroužkem, platným v 
členských zemích FCI, ne starším 12 let. Od kroužků musí být schopen předložit průkazy o vlastnictví. 



Vlastnický převod holuba zúčastňujícího se závodů není možný od 1. dubna do 30. září běžného 
roku. Místní spolky mají povinnost vést evidenci rodových kroužků.  

§ 14 Start závodu poštovních holubů.  
4. Náhradní místo startu stanoví pořadatel závodu, když ze závažných důvodů nelze uskutečnit 
vypouštění na předem stanoveném vypouštěcím místě, uvedeném v oficiálním seznamu startovních 
míst (trvalá nepřízeň počasí, porucha vozidla a pod.).  

8.2. Výstavní řád a řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu 

Z pověření Prezídia svazu byly tyto dva dokumenty sloučeny v jeden, viz příloha zápisu. 

9/ Stabilita OS – základ holubářského sportu 
Prezident konstatoval, že řada OS má velice malé stavy. V letošním roce došlo k poklesu o 180 
závodících chovatelů. Co dál udělat pro stabilitu OS? Prezident požádal řídící výbory Čech i MSS o 
projednání této situace. 

10/ Změny ve svazové aukci 
MVDr. Polášek Martin zpracoval návrh na provedení změn ve svazové aukci. Navrhovaný dokument 
je zaslán všem členům prezídia. 

11/ Dopingové kontroly 
Dopingová kontrola v letošním roce nebyla provedena. Vzhledem k tomu, že se neuskutečnila žádná 
nadnárodní výstava nebyla nutná. 

12/ Informace komisí prezídia 
12.1. RSDr. Uherek Zdeněk se vyjádřil k činnosti standardní komise. Negativně hodnotil přístup 
jednotlivých posuzovatelů, a to hlavně ze severní Moravy. Také konstatoval, že materiál u Ing. 
Kasala Václava není připraven tak, aby se mohl dát do tisku. 
12.2. JUDr. Opatrný Pavel také konstatoval, že v Čechách není situace dobrá z pohledu k 
posuzovatelům. Nezájem o posuzování a jakoukoliv činnost. 
12.3. Sportovní komise nemá další připomínky, neboť všechny připomínky ze sportovní komise již 
byly sděleny. 

13/ Různé 
13.1. RSDr. Uherek Zdeněk upozornil na ochranu chovatelů, kteří mají špičkové holuby a tito, když 
se dostanou na jiný holubník jsou ztraceni. Výsledky jsou čitelné na internetu. Je však třeba říct, že 
veřejnost se dostane k číslu holuba při zveřejnění výsledků. Po krátké diskuzi a vyslechnutí názorů 
(možnost oznámení zalétlého holuba a oznámení ne chovatelů) bylo doporučeno, aby systém zůstal 
stejný. 
13.2. Prezident informoval o časopise č.4 je připraven. Z redakční rady na vlastní žádost odešel Jiří 
Kroupa. Děkujeme mu za odevzdanou práci. 
13.3. Prezident informoval, že spolek Broumov-Bylnice bude se soudně domáhat majetku. Obecně 
je třeba říct, že Prezidium pomůže po stránce právnické porady, ale nelze očekávat finanční podporu. 
13.4. Návrhy na udělení ocenění "čestný člen svazu" zašlou Zemské spolky na tajemníka svazu do  

Termín 01.02.2021 
13.5. Prezídium a prezident svazu se důrazně distancuje od tvrzení pana Jaroslava Dvořáka 
zveřejněném na diskusní stránce Ecoteamu Matuška, ve kterém tvrdí, že "mám přislíbeno od 
stávajícího prezidenta přislíbeno tuto záležitost projednat na konferenci ….“ Ve smyslu vytvoření 
klubu a legalizace dosažených výkonů holubů.  
Zásah do stanov svazu a ZŘ ve smyslu vytvoření nové organizační jednotky svazu (klub) není v 
plánu. Naopak, konference svazu 15.2.2020 vyškrtla ze ZŘ kluby jako pořadatele oficiálních závodů. 
Ze stanov svazu byly kluby (jako organizační jednotka) vyjmuty s platností nového občanského 
zákoníku 2015. 
Pořadatelem oficiálních závodů v rámci svazu budou stále jen organizační jednotky zmíněné ve 
stanovách v § 3. 
 
Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří     Schválil: Ing.  Novotný Jaroslav  
                        prezident ČMS CHPH  


