
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Oblastní spolek Prácheň 

 
V Jickovicích: 18.10.2018  
Všem MS + výbor 
Klí č účasti 1:5 
Přítomni: 29 delegátů z 32  
                           

Zápis č. 3 / 2018 
 

z konference delegátů OS Prácheň  
konané dne 12.10.2018 v Tálíně od 18.30 hod. 

 
Program konference: 
 
1. Zahájení, kontrola účasti 
2. Volba návrhové a mandátové komise 
3. Zpráva předsedy OS 
4. Zpráva pokladníka za r. 2018 
5. Zpráva výcvikáře OS za sezonu 2018 
6. Zpráva revizní komise 
7. Závodní plán 2019 
8. Doprava v roce 2019 
9. Projednání Oblastní výstavy 
10. Různé 
11. Usnesení 
12.  Závěr 
 
 
Ad 1.)   Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS př.  
Ing. Václav Pítra. Konstatoval, že je přítomno 29 delegátů ze 32 a schůze je tedy usnášení 
schopná. Program schůze byl jednomyslně schválen. Tajemník Marek Hradil ještě před 
započetím jednání seznámil přítomné s usnesením výborové schůze, která se konala před 
konferencí delegátů. 
 
Ad 2.)   Do návrhové a mandátové komise byli navrženi a většinou hlasů schváleni: 
JUDr.  Pavel Opatrný, Miloslav Mikeš, František Tichava. 
 
Ad 3.)   Ve své zprávě předseda Ing. Václav Pítra poděkoval Marku Hradilovi za zodpovědné 
a vydařené starty závodů v sezoně 2018 a dále i členům komise JURY, kteří se též v několika 
případech na startech podíleli. Dále poděkoval př. Petru Sulanovi, jakožto odstupujícímu 
dopravnímu referentovi a dále i řidičům za výbornou spolupráci. Jediným nedostatkem bylo 
pořizování videa ze startů závodů. To sice od začátku sezony probíhalo, včetně předání videa 
v elektronické podobě ke zveřejnění na www stránkách OS Prácheň, nicméně postupně se od 
tohoto upustilo. Videa za startů by sice měla být ve většině případů pořízena a uložená na 
paměťové kartě ve videokameře, neprobíhalo však předání videí k publikaci na www 
stránkách OS. Tomu lze do budoucna předejít například nákupem druhé paměťové karty, 
kterou by si v týdenních cyklech mezi sebou měnili řidiči a správce www stránek OS. 



Předseda se ve své zprávě dále vrátil k závodu Bayreuth – 3 a otázce oprávněnosti finanční 
náhrady chovatelům. Zde ve zkratce uvedl důvody, které padly na předchozí výborové schůzi, 
která jednohlasně rozhodla o neposkytnutí této náhrady. Předseda upozornil na snahy o 
spekulování s hlášením boxů především na holoubata a poprosil, aby tak nikdo nečinil. Dále 
vysvětlil důvody konání pásmových závodů, které přispěly k úspěšné sezoně holoubat. Také 
pochválil týdenní pauzu, která byla po nácviku OS a dala šanci přeléčit holoubata na 
holouběcí nemoc, která u většiny chovatelů v tu dobu propukla. Upozornil dále na termíny: 
Zemská výstava ČS se uskuteční 24.11.2018 v Tetíně u Berouna. Pořadatel je OS 
Středočeský. Celostátní výstava ČMS CHPH se uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2019 na 
výstavišti v Lysé nad Labem. V tomto termínu zde bude probíhat i výstava ČSCH. XXXVI. 
Olympiády PH se uskuteční v Poznani (Polsko) ve dnech 25. - 27. ledna 2019. 
Razítka všem MS vyrobená a uhrazená svazem budou k vyzvednutí u předsedy OS po 
skončení konference. Razítko je podle nového vzoru a v souladu s novým Občanským 
zákoníkem. Předseda byl dále kontaktován prezidentem p. Filipim ohledně dotazníku 
týkajícího se holouběcí nemoci. Jedná se o 20 dotazníků. Existuje již nová vakcína od firmy 
Pharmagal a momentálně je spuštěn její schvalovací proces, jehož součástí je právě tento 
dotazník. Předseda požádal zástupce jednotlivých MS o seznámení se s dotazníky a v krátké 
přestávce jejich vyplnění. Na každý MS vychází zhruba dva dotazníky. Předseda dále 
připomněl, že je nutné nahlásit počet požadovaných výsledkových katalogů do 20.10.2018.  
 
 
Ad 4.) – Pokladník př. Ing. Miloslav Bursa informoval o stavu finančních prostředků za rok 
2018. Jedná se o stav k 10.10.2018, kdy proběhla poslední finanční transakce. Všechny MS 
mají všechny závazky uhrazené. Vše se platilo převodem, není žádná hotovost. Na účtu OS 
Prácheň je k 10.10.2018 - 330.349,20 Kč. 
 
Příjmy -   391.506,19 Kč 
Výdaje-   324.791,00  Kč 
=   + 66.715,19 Kč  
Očekávané výdaje do konce roku = 70.000,-   
(platba výpočtáři, vyrovnání dopravy, diplomy, poháry, klecné, cestovné, …) 
 
Předpokládaný výsledek hospodaření = -3.285,- Kč. Důvodem jsou hlavně vícenáklady 
na opravy dopravního prostředku, plus menší zájem o závody holoubat. 
 
Ad 5.)    
 
Výcvikář OS př. Pavel Vítovec zhodnotil uplynulou sezonu. Sezona starých holubů proběhla 
bez problémů, uskutečnilo se 17 závodů. Mistrovství ČS bylo splněno. Přednesl celkové 
pořadí MS a dále 15. chovatelů celkového pořadí Mistrovství OS. Provedl srovnání 
procentuální úspěšnosti. Nejlépe si vedl Protivín. Nejmarkantnější rozdíl oproti loňské sezoně 
byl u MS Blatná.  
Dále zmínil dva zemské závody. Prvním závodem byl Bad Vilbel na ST. Uvedl přední 
umístění našich chovatelů v pásmech a v celkovém pořadí. Přítel Jaroslav Novotný získal 
např. v pásmu do 400 km 3. cenu, př. Jiří Brázda 4. cenu a př. Jaroslav Jeřábek 5. cenu. 
V pásmu nad 400 km př. Zdeněk Kabele 1. cenu, př. Marek Hradil 2. a 3. cenu a manželé 
Vítovcovi 4. cenu. Uvedl i vysokou procentuální úspěšnost OS Prácheň, která činila 28.28%.   
Dalším závodem bylo Knokke na DT. Zde v celkovém počtu nasazených holubů 2.299 a 
účasti 482 chovatelů též naši chovatelé uspěli. Úspěšnost činila 20.77% a v celkovém pořadí 
získali například př. Karel Schánilec 4. cenu a manželé Vítovcovi 7., 22., 40., … cenu. Opět 
chovatelé OS Práchen uspěli.  



Dále zmínil národní závod Knokke, kde naše OS získala úspěšnost 31.61%. Z celkového 
počtu nasazených holubů 4870 získali například manželé Vítovcovi či př. Jiří Brázda krásné 
přední ceny. 
Dále výcvikář př. Pavel Vítovec zhodnotil sezonu holoubat. Sezona byla též vydařená. Na 
první závod se jelo odděleně po pásmech i přes malou účast (nenaplněná kapacita). Bylo to 
dobré jednak pro holoubata, která neletěla do velké doletové plochy a zároveň se bral ohled 
na to, že tuto variantu si chovatelé dopředu nahlásili a uhradili.  
 
 
Ad 6.) Předseda RK př. Šípek J. přednesl zprávu RK, kde konstatoval, že revizní komise 
neshledala žádné nedostatky.  Proběhla kontrola financí a vše sedí. Příjmy činí 391.506,19 Kč 
a výdaje 324.791,00  Kč. Všechny MS mají vše zaplaceno, všechny prostředky jsou na účtu 
(žádná hotovost v pokladně). 
Stav účtu k 10.10.2018 – 330.349,20 Kč. 
 
 
 
Ad 7.)  Závodní plán 2019 
 
Výcvikář OS navrhuje závodní plán stejný, jako se letěl v roce 2018. Myslí si, že se jedná o 
nespravedlivější směr. Zároveň i roky osvědčený. Marek Hradil navrhuje závodní plán jako 
v sezoně 2017. Dále proběhla pouze diskuze, jakým směrem se OS Prácheň ubírá. 
Schvalování závodního plánu na rok 2019 proběhne na jarní konferenci delegátů. 
 
 
 
Ad 8.)  Doprava v roce 2019 
Předseda připomněl tři varianty řešení, které jsou momentálně ve hře a dále se dotázal, zda má 
někdo jiný návrh. Návrh žádného dalšího řešení nepadl. Předseda detailně vysvětlil všechny 
varianty včetně kladů a záporů.  
U varianty C) kterou předkládá konferenci delegátů ke schválení Výbor OS odpadá mýto, 
dochází ke snížení nároků na řidiče, máme vyhovující kvalitní boxy. Jedná se o vozík na 60 
košů. S více koši bychom se nevešli do povolené hmotnosti. Proběhla krátká diskuze. Zda 
pokryje nový vozík kapacitu nahlášených holubů. Počet nahlášených nikoli, počet reálně 
nasazených ano. Např. na sezonu 2018 bylo nahlášeno 66 boxů. Padla otázka, komu se 
odeberou koše, pokud se nahlásí ten samý počet i na sezonu 2019. V případě nahlášení 
vyššího počtu holubů, než bude kapacita nového vozíku, bude počet mezi MS poměrně 
krácen. Všem bude umožněno nasadit mistrovskou sérii. 
Dále padl dotaz na stav současného auta. Odstupující dopravní referent zodpověděl, že auto je 
pojízdné, letos však byly velké problémy s poruchami a v BRD se očekávají vysoké vstupní 
poplatky. Následně se přistoupilo k hlasování. 
Odhlasována varianta C). 
 
 
Ad 9.)  Projednání Oblastní výstavy 
Zástupce MS Sušice př. Petr Sulan seznámil přítomné s termínem konání oblastní výstavy, 
která se letos uskuteční dne 17.11.2018 v Sušici. Při výběru vhodného termínu se již striktně 
nebraly ohledy na termíny výstav okolních OS, protože po zkušenostech z loňska se ukázalo, 
že to nemělo na návštěvnost vliv. Navážení holubů proběhne v sobotu ráno. 
Na výstavě proběhne vyhodnocení nejen výstavy, ale i závodní sezony 2018. Předseda 
připomněl nutnost obstarat veterinární potvrzení. Propozice budou v předstihu rozeslány. 
 



Organizační záležitosti týkající se Zemské výstavy ČS se domluví až na oblastní výstavě OS 
Prácheň. Veterinární potvrzení a výstavní karty na Zemskou výstavu zajistí jako v předešlém 
roce předseda OS. 
 
Ad 10.) Různé 
Zástupci MS Blatná reagovali, že pokud bude schválen pro sezonu 2019 stejný závodní plán 
jako v roce 2018, nevylučují účast jejich MS na závodech v jiné OS. 
Dále zástupci MS Blatná vysvětlili svojí neúčast na DT v sezoně 2018. Výška boxů 
stávajícího dopravce, která činí 18cm, není vhodná pro přepravu holubů na tento druh závodů. 
I proto MS Blatná požaduje, aby výbor OS vyjednával i o jiném dopravním prostředku na DT. 
 
             
Ad 11.) Usnesení   
Konference OS bere na vědomí:  

1.) Zprávu předsedy OS př. Ing. Václava Pítry 
2.) Zprávu pokladníka OS př. Ing. Miloslava Bursy         
3.) Zprávu výcvikáře OS př. Pavla Vítovce 
4.) Zprávu předsedy RK OS př. Josefa Šípka 

 
 
Schvaluje: 
1.) Program schůze delegátů (pro/proti/zdržel se) (29/0/0).  
2.) Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: př. JUDr.  Pavel Opatrný, Miloslav Mikeš, 

František Tichava (29/0/0) 
3.) Řešit dopravu na rok 2019 variantou C) – tj. nechat vyrobit vozík na míru na současné 

boxy s vědomím, že se sníží celková kapacita o 10 boxů na 60 boxů (26/3/0) 
4.) Boxy navíc nad kapacitu nové káry nechat do rezervy, současnou nástavbu neprodávat 

(29/0/0) 
5.) Souhlasí s termínem pořádání oblastní výstavy v Sušici dne 17.11.2018. (29/0/0) 

(Propozice výstavy budou rozeslány.) 
 

Ukládá: 
1.) Výboru OS Prácheň vyjednávat i o jiném dopravním prostředku na DT, než je 

dopravní prostředek OS České Budějovice 
2.) MS nahlásit jimi požadované počty výsledkových katalogů 2018 do 20.10.2018 
3.) MS zajistit veterinární potvrzení na výstavu OS 

 
Ad. 12.)   Závěr provedl př. Ing. Pítra poděkováním přítomným za aktivní účast 
        
 
Usnesení: 27/2/0 
 
Zapsal:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Marek Hradil 
tajemník OS 
 


