
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Oblastní spolek Prácheň 

 
V Jickovicích: 23.03.2018  
Všem MS + výbor 
Klí č účasti 1:5 
Přítomni: 32 delegátů z 32  
                           

Zápis č. 2 / 2018 
 

z konference delegátů OS Prácheň  
konané dne 16.03.2018 v Tálíně od 18,00 hod. 

 
Program konference: 
 
1. Zahájení, kontrola účasti 
2. Volba návrhové a mandátové komise 
3. Zpráva předsedy OS, kooperace na DT 2018 
4. Zpráva výcvikáře OS, závodní plán na r. 2018 
5. Zpráva pokladníka, rozpočet na rok 2018 
6. Zpráva revizní komise 
7. Schválení ZS 
8. Proškolení funkcionářů ZS a MS se závěrečným testem 
9. Různé – nahlášení počty košů, dopravní prostředek na DT, úklid nástavby … 
10. Usnesení 
11.  Závěr 
 
 
Ad 1.)   Zahájení, kontrolu účasti a seznámení s programem provedl předseda OS  
př. Ing. Pítra V.  
Konstatoval, že je přítomno 32 delegátů z 32 a schůze je tedy usnášení schopná. 
Program schůze byl jednomyslně schválen. 
 
Ad 2.)   Do návrhové a mandátové komise byli navrženi a většinou hlasů schváleni: 
př. JUDr. Pavel Opatrný, Jaroslav Dráb, Miloslav Mikeš 
 
Ad 3.)    
Předseda na úvod své zprávy konstatoval, že usnesení z minulé konference bylo splněno. 
Jednalo se o aktualizaci kontaktní osoby u bankovního účtu OS Prácheň. 
Ve své zprávě zhodnotil Celostátní výstavu konanou 12. a 13. ledna 2018 v Hluku. Prácheň 
obsadila 9 – 10. místo v ČR (2. místo v ČS) spolu se silným oblastním spolkem Zlín. 
Zúčastnil se Svazové konference Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, která 
se konala 17. února 2018 ve Stříteži u Jihlavy. Zde došlo ke schválení Propozic celostátních 
soutěží na rok 2018, kde oproti loňskému roku nedochází ke změnám, pouze se upravuje min. 
vzdálenost při závodě na 95 km, dále se upravuje bod č. 2.4 počet mistrovských holubů v 
závodě maximálně 30 a na jeden týden (pondělí-neděle) 40. Dále u mistrovství holoubat max. 
5 závodů. 



Národní závod Knokke je plánovaný na 28. července 2018 s výpočty (i celkovými) a 
oceněními v rámci pásem do 800 km, 800 - 1 000 km a nad 1 000 km, v rámci Národního 
závodu Knokke proběhne závod ročáků o Putovní pohár prezidenta svazu. 
Termínový kalendář na rok 2018: 

• Členské příspěvky na rok 2018 činí 100,- Kč za člena. Chovatelé do 18-ti roků členské 
příspěvky neplatí.  

• Mistrovství světa holoubat Taiwan – finále 17. března 2018  
• Rodové kroužky na rok 2019. Kroužky objednat na formuláři do 31.3.2018. Cena 

kroužku na rok 2019 činí 4,50 Kč.  
• Závodní gumičky na rok 2019. Gumičky objednat na formuláři do 31.3.2018. Cena 

gumičky na rok 2019 činí 1,70 Kč. 
• Závodní plány + kooperace zaslat do 31.3.2018 na adresu výcvikářů Zemských 

spolků.  
• Národní závod Knokke - 28. července 2018  
• Celostátní výstava - organizátorem bude ŘV ČS CHPH  
• Olympiáda - v Polsku Poznaň 25. - 27.ledna 2019 

 
Předseda Ing. Pítra V. dále uvedl, že na svazové konferenci byli účastníci informováni o 
iniciativě ve smyslu navázání spolupráce ČMS CHPH s mysliveckým spolkem a dalšími, kde 
chtějí společně žádat Ministerstvo životního prostředí o vyjmutí pernatých dravců z ochrany, 
popř. byly vypláceny náhrady jimi způsobených škod. 
 
Ve zprávě předseda informoval i o průběhu Zemské konference Českého sdružení chovatelů 
poštovních holubů konané dne 9. března 2018 ve Slivenci. Zde mimo jiné rozhodli delegáti 
konference doporučit Prezídiu ČMS CHPH nezařazovat do propozic CV kategorii 
standardních holubů bez limitu. Dále delegáti jednomyslně doporučili nepořádat oficiální 
večírek a nezřizovat VIP stánek. Došlo k úpravě výpočtu Mistrovství ročních holubů, u 7 
předem označených závodů bude využit tzv. "holandský" systém. Pořádání zemské výstavy 
2018 bylo přiděleno OS Středočeské. Výstava se uskuteční v předpokládaném termínu 24. 11. 
2018 v kulturním domě Tetín (4 km od Berouna). Předseda informoval o možnosti zapojit se 
do internacionálního závodu Ruffec. Podrobná informace je umístěna na svazovém webu.  
Dlouhé tratě v roce 2018: 
Eschweiler 
Oudenaarde (Sint Niklaas) 
ZZ Knokke 
Verlaine (Maastricht) 
NZ Knokke 
U ZZ a NZ Knokke činí cena za nasazeného holuba 20,- Kč. Po spočtení reálné ceny zbytek 
nákladů doplatí zemský spolek. Ceny za holuba u ostatních DT zjistí předseda a v dohledné 
době podá informaci. 
Návrh Českého zemského spolku na rozpuštění částky 500,- Kč na člena s tím, že tyto 
prostředky budou zaslány na zemské spolky a budou použity výhradně na řešení otázky 
dopravních prostředků na DT nebyl schválen. 
K dispozici jsou dva dopravní prostředky OS Český západ a České Budějovice, které povezou 
holuby celkem 6 OS. Bude se jednat o závody v kooperaci s výpočtem výsledků v rámci OS, 
v rámci pásem (po 3 OS) a v rámci všech 6 OS. 
Naší oblast poveze dopravní prostředek OS České Budějovice. 
 
 
 
 



Ad 4.)    
Výcvikář př. Vítovec P. se ve své zprávě vrátil se k pořádání výstav. Na oblastní výstavě 
v Sušici bylo pěkné prostředí pro holuby i chovatele. Jediné, k čemu měl výhrady, byla slabší 
návštěvnost chovatelů a také to, že holubi vystaveni ve spodní řadě byli na prohlídku poněkud 
nízko. Vrátil se i k Zemské výstavě ČS. Ta proběhla v 25.11.2017 v Kozárovicích u Příbramy. 
Jedná se o objekt se standardními prostory určenými pro jiné účely. OS Prácheň se zde 
umístila na krásném 3. místě hned za OS Pardubice a České Budějovice.  
Dále konstatoval, že na začátku nové sezony se schvalují vedoucí ZS, k tomu je potřeba 
přistupovat zodpovědně. MS mají za úkol zaslat výcvikáři jméno vedoucího ZS a jeho 
zástupce, čas a místo nasazování holubů a otevírání hodin. Zdůraznil, že je nutné kontrolovat 
při nakládce boxy (kontrola boxů při nasazování, zda jsou zavřené). Připomněl, že je nutné 
potvrzení o vakcinaci holubů a to uložené v ZS pro případnou kontrolu, celkový seznam 
s potvrzeními je pak v dopravním prostředku. Před sezonou je nutné provést kontrolu hodin s 
maximální důsledností.  Kopie zasílat výcvikáři a p. Soukupovi. Spolupráce JURY + startér 
jako v sezoně 2017. 
Zemský závod na ST je Bad Vilbel, namísto původně plánovaného závodu Koblenz. 
Propozice zemských závodů ČS jsou jako vloni. KT 100-400 atd. 
Výcvikář ve své zprávě dále představil 3 návrhy závodního plánu pro rok 2018. Jednalo se o  
dva návrhy z podzimní konference a třetí, který zaslal před jarní konferencí př. Marek Hradil. 
Před samotným hlasováním o návrzích pokladník př. Ing. Bursa M. vyčíslil jednotlivě 
náklady: 
Návrh č. 1 – směr Cheb, Bayreuth, Aschaffenburg (výcvikář) -3.300,- Kč za box. 
Návrh č. 2 – směr Amberg, Ansbach, Walldurn (M. Hradil) -3.250,- Kč za box. 
Návrh č. 3 – směr Amberg, Ansbach, Walldurn (místní spolky – delší) -3.550,- Kč za box. 
Cena boxu holoubat činí u všech návrhů 750,- Kč. 
 
Výcvikář jako důvod předložení svého návrhu uvedl, že se domnívá, že se jedná o 
nejspravedlivější směr. Z tohoto směru byli v předchozích letech mistři OS z více MS. 
Marek Hradil, předkladatel návrhu č. 2, oponoval, že vzhledem k tomu, že se sezona 
s Walldurny letěla pouze jeden rok, nelze provést toto srovnání z toho důvodu, že mistr OS 
může být automaticky pouze jeden. Jako důvody předložení svého návrhu dále uvedl, že se 
jedná o tratě totožné s loňským rokem a proto je vhodné je zachovat. Dále se jedná o 
kompromis a v neposlední řadě se jedná o návrh s nejnižšími náklady na sezonu. Walldurn je 
vhodné vypouštěcí místo z hlediska nadmořské výšky a minimálně frekventované, pokud jde 
o vypouštění jiných OS. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování.  
Konferencí byl schválen návrh č. 1 (Pro: 17, Proti 14, Zdržel se: 1).  
 
 
Termín pro nahlášení počtů na DT je do 31.03.2018. 
 
             Nahlášené počty boxů:   Termín pro nahlášení je do 31.03.2018. 
                                                       
 
 
 
Ad 5.) – Pokladník př. Ing. Bursa M. informoval o stavu finančních prostředků za rok 2017. 
Vše za rok 2017 je uhrazeno. Pokladník konstatoval, že rozpočet 2017 je kladný pouze díky 
prodeji nástavby a boxů a neuskutečnění posledního závodu holoubat. 
 



Stav na účtu k 31.12.2017: 263 634,01 Kč 
 
Příjmy 2017:  471 605,28 Kč  
Výdaje 2017:  371 143,84 Kč 
Hospodářský výsledek 2017: 59 616,44 Kč 
 
Rozpočet 2018: 
Box staří:  3 300 Kč 
Box holoubata:    750 kč 
Členský příspěvek:    100 kč (do 18ti let se neplatí) 
Kroužky:         5 kč 
Gumičky:    1,70 Kč 
Informační zpravodaj:   160 Kč 
Box navíc:     400 kč 
Nácvik:     100 kč   
 
Ceny DT za holuba zatím nejsou, krom ZZ a NZ Knokke, stanoveny. Chovatelé budou 
informováni.  
 
Číslo bankovního účtu: 212301999/0300 
 
Ad 6.) Předseda RK př. Šípek J. konstatoval, že kontrola dokladů byla již provedena 
v období, kdy končil původní pokladník a zde RKK neshledala žádné nedostatky. 
 
 
Ad 7.) Schválení ZS 
 
             Blatná - p. Soukup Miloslav 

Horažďovice - p. Hlaváč Václav 
Písek - p. Dráb Jaroslav 
Protivín - p. Schánilec Karel 
Strakonice - p. Vítovec Josef 
Sušice - p. Fiala Václav 
Vl. Březí - p. Kušnír Milan 

             Vodňany – p. Poláček Václav 
Volyně - p. Mikeš Miloslav 

 
 
Ad 8.)  Př. JUDr. Opatrný podal zprávu o provedeném školení a zajistí odeslání seznamu  
 na ČMS CHPH do 30.04.2018. Všichni prospěli.              
 
 
Ad 9.) Byla stanovena kontrola na ZZ Knokke pro MS Strakonice (proběhne při nasazování, 
úleva za práce spojené s nasazováním na DT). Kontrolu na ZZ Bad Vilbel provede Vlachovo 
Březí a kontrolu na NZ Knokke provede výbor. 
Úklid nástavby provedou MS Vodňany a Protivín. 
Přítel Tichava F. navrhuje vypustit z podzimní konference hlasování o závodním plánu a 
zařadit jej do programu pouze na jarní konferenci delegátů. 
 
 
  



Termíny zaplacení:                     Členské příspěvky: do 31.03.2018 
                                                      IZ               do 31.03.2018 
                                                      Kroužky a gumičky: do 31.03.2018 
                                                      Boxy staří PH:  do 30.04.2018 
                                                      Boxy holoubata:       do 29.07.2018 

   
 
             Zasílání zasazovacích kopií: 

 
-     MS Strakonice, Vodňany, Volyně, Protivín, Vl. Březí na adresu: 
      Miloslav Soukup, Slatina 15, 341 01 Horažďovice. 

 
- MS Písek, Blatná, Sušice, Horažďovice na adresu: 

Pavel Vítovec, Nákří 32, 373 48 Dívčice 
 

- Zasílání originálů zasazovacích listů na adresu výpočtáře: 
Václav Špilar, Tymákov 189, 332 01 

 
!! PROSÍM  O ZODPOVĚDNÉ VYPLŇOVÁNÍ A V ČASNÉ  ZASÍLÁNÍ  ZL!! 
Reklamace holubů zasílejte písemně s následujícím závodem. 
 
 
 
 
Provedením 10 kontrol jsou pověřeny tyto ZS: 
Blatná, Písek, Protivín, Horažďovice, Volyně, Sušice, Vodňany, Vlachovo Březí 
(ZZ Bad Vilbel), Strakonice (DT – ZZ Knokke), výbor (NZ Knokke) 
Tiskopisy o provedených kontrolách zasílejte ihned na adresu: 
Marek Hradil, Jickovice 18, 399 01 Milevsko. 

 
 
 
Ad 11.)    
Konference OS bere na vědomí:  

1.) Zprávu předsedy OS př. Ing. Pítry V. 
2.) Zprávu výcvikáře OS př. Vítovce P. 
3.) Zprávu pokladníka OS př. Ing. Bursy M.         
4.) Zprávu předsedy RK OS př. Šípka J.       
5.) Zprávu př. JUDr. Opatrného ze školení vedoucích ZS 

 
 
Schvaluje: 
1.) Program schůze delegátů – hlasování 32, 0, 0.  
2.) Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: př. JUDr. Pavel Opatrný, Jaroslav Dráb, 

Miloslav Mikeš – hlasování 32, 0, 0. 
3.) Návrh č. 1  závodního plánu na rok 2018 – směr Cheb, Bayreuth, Aschaffenburg. 

Hlasování – 17,14,1 
4.) Schválení ZS v předloženém znění – hlasování 32, 0, 0. 
5.) Cenu koše - staří holubi – 3.300,- Kč, cenu koše holoubata 750,- Kč. Hlasování 32, 0, 0.  

(koš nácvik 100,- Kč, koš navíc závod 400,- kč) 
 



Ukládá: 
1.) Do 31.03.2018 nahlásit počty holubů na DT 
2.) Do 31.03.2018 nahlásit výše uvedené evidence a požadavky MS 
3.) MS zajistit veterinární potvrzení 
4.) př. Opatrnému odeslat výsledky školení vedoucích ZS 
5.) MS Vodňany a Protivín úklid nástavby  
6.) Všem MS zasílat zasazovací listy a kontroly na výše uvedené adresy 
7.) Všem MS vykonat v sezoně 2018 kontrolu, přičemž kontroly na zemských závodech 

jsou naplánovány následovně:   
ZZ Knokke – MS Strakonice 
NZ Knokke – Výbor OS 
ZZ Bad Vilbel – MS Vlachovo Březí 
. 

 
Ad. 13.)   Závěr provedl př. Ing. Pítra poděkováním přítomným za aktivní účast 
        
Usnesení: 32, 0, 0 
 
 
Zapsal:                                                                                                                                                                                       
Marek Hradil 
tajemník OS 
 


