
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů, konané dne 26.10.2013 v Hradci Králové 
 

Přítomno 10 členů podle presenční listiny, omluven Petr Žák. Host Ing. Petr Zvolánek 
 
Program schůze:  
1) přivítání členů a zahájení schůze předsedou, schválení programu schůze  
2) slova členů předsednictva, oznámení změn předsednictvem (provedení letošních doplnění příloh LŘ)  
3) slovo revizora  
4) vyhodnocení letové sezóny, předání trofejí  
5) návrh, vysvětlení a hlasování o ceníku pro tipplery  
6) objednávka a zaplacení kroužků, popřípadě i členských příspěvků - možno zaplatit bankovním převodem do konce roku 2013, 
aby bylo jednodušší uzavřít finanční rok.  
--- přestávka ---  
7) slovo Ing. Petra Zvolánka, předsedy Sokolníků ČR 
8) diskuse  
9) usnesení členské schůze 
 
Ad.1) Předseda přivítal přítomné, zároveň představil nového člena Romana Čermáka a předložil program schůze, který přítomní 
členové odsouhlasili jednomyslně. 
Ad.) F. Otta naznačil úvahy předsednictva nad zjednodušením LF a rozvedl souvislosti, které případnou změnu musejí doprovázet. 
Záměr zjednodušit se nerovná změnit vzhled, ale jen některé údaje zestručnit tak, aby kolonky LF byly vyšší a LF byl nejen 
dokladem o letu, ale měl i vypovídající chovatelskou hodnotu a včetně poznámek zabral jen jednu stranu. J. Beran informoval 
členy o stavu financí k dnešnímu dni. Elektronicky před schůzí obeslal členy předsednictva a revizora. Dále shrnul letovou sezónu 
z pohledu předsednictva při kontrole LF. Jednoznačně se kvalita vyplňování zvedla a nebylo třeba řešit žádná závažná pochybení, 
pro která by nemohl být LF uznán. Drobné nedostatky byly řešeny formou domluvy přímo s dotyčným chovatelem. Uvedl, že 
předsednictvo na své červnové schůzi rozhodlo o poháru Memoriálu Vojty Prepiaka, který získá vítěz skupiny MK prvního 
soutěžního letu každé sezóny. J. Veselý  zmínil, že vše důležité bylo již řečeno a že uvítá větší kolonky v LF pro příští letové 
sezóny. Zažertoval, že by se měla dávat cena útěchy těm, jejichž chovy jsou decimovány dravci. 
Ad.3) V. Gaudl potvrdil stav financí a poukázal na některé chyby, které se v minulosti vyskytovaly na LF, které vyplynuly 
z nepochopení některých ustanovení letových pravidel. 
Ad.4) Soutěže za rok 2013 byly vyhodnoceny podle Přílohy č.2 LŘ a tak vyhlášen a odměněn poháry vítěz MM a MK starých 
holubů Ing. Svoboda Ladislav. Zároveň získává pár tipplerů, který Klubu věnoval pro vítěze MM německý chovatel Martin Toma. 
Pohár MK pro mladé holuby obdržel Frank Otta. Memoriál Vojty Prepiaka získal v prvním ročníku Ing. Svoboda. Přední umístění 
chovatelů z jednotlivých soutěžních víkendů bylo oceněno diplomy. Detailní vyhodnocení je v příloze. F. Otta poděkoval všem, 
kteří se zúčastnili soutěží a zdůraznil, že v roce 2013 se Klubu statistické údaje zlepšily, proti roku minulému a dá se s velkou 
jistotou říci, že v soutěžní účasti je náš klub nejlepší na světě. 
Ad.5) Každý člen dostal návrh na ocenění tipplerů při útoků dravců. Po diskusi byl odsouhlasen ceník tipplerů, který je v příloze 
zápisu. 
Ad.6) Přítomní si objednali kroužky a uhradili členské příspěvky na rok 2014. S nepřítomnými bude jednáno telefonicky, 
abychom znali přesný počet potřebných kroužků. 
Ad.7) Ing. Zvolánek nás informoval o legislativním stavu ochrany pernatých dravců, s nimiž mají někteří naši členové velmi 
špatné zkušenosti. A nejen to. On sám jako sokolník zastává zásadu proporcionální ochrany přírody, ale i lidských činností 
v přírodě. Sem patří rybaření, myslivost, chov domácího zvířectva a vlastně i zemědělství, jako takové. Je třeba zdokumentovat 
škody, které působí pernatí dravci na našich tipplerech a postupovat koordinovaně s ostatními zájmovými složkami. Tím 
odrazovým můstkem, je ceník tipplerů a sumarizace ztrát na konci každého kalendářního roku. Je třeba pořizovat fotografie, videa 
a svědecké výpovědi vážící se k útokům dravce, jako důkazní materiál pro jednání s ministerstvy o náhradu škody působené 
zvláště ohroženými druhy. 
Ad.8) Diskuse probíhala průběžně ke každému bodu programu.  
Ad.9) Členská schůze ukládá předsednictvu: 
- zajistit kroužky pro rok 2014 tak, aby byly k dispozici nejpozději do konce prvního týdne roku 2014  
- provést analýzu LF a připravit LF pro příští letové sezóny tak, aby LF měl vypovídající hodnotu a nemusel se již 
měnit. Termín do jarní schůze 2014  
- zaslat osobní heslo novému členovi R. Čermákovi pro přístup do interní sekce na stránkách KCHT. Termín do 
31.10.2014 
- vypracovat závaznou metodiku na evidenci ztrát tipplerů tak, aby mohla být použita pro jednání s ministerstvem, jako 
hodnověrná fakta a zveřejní na webu. Termín vypracování je konec roku 2013, aby mohli členové  evidovat ztráty, které mohou 
nastat při trénincích, již od 1.1.2014.  
 
Zapsal:  Beran Josef 
 
Kontrolovali:  Otta Frank      Veselý Josef 



Příloha 1 – tabulky výsledků a statistika za rok 2013 
 
 
kategorie: staří holubi - skupina "MK" 

umístění jméno 20.4. 18.5. 15.6. celkem 

1. L.Svoboda 13.19 8.25 8.07 29 hodin 51 minut 

2. F.Otta x 16.11 DQ 16 hodin 11 minut 

- P.Žák DQ x x 0 hodin 0 minut 

- M.Kvočka x x DQ 0 hodin 0 minut 

kategorie: staří holubi - skupina "MM" 

umístění jméno 20.- 21.4. 18.- 19.5. 15.- 16.6. celkem 

1. L.Svoboda 12.21 13.38 15.22 41 hodin 21 minut 

2. F.Otta 15.01 DQ x 15 hodin 01 minut 

3. P.Žák x x 7.34 7 hodin 34 minut 

4. M.Kvočka x 3.49 x 3 hodiny 49 minut 

- P.Kubíček x x DQ 0 hodiny 0 minut 

 
 
kategorie: mladí holubi - skupina "MK" 

umístění jméno 6.7. 27.7. 17.8. 7.9. celkem 

1. F.Otta 14.18 7.32 6.28 8.10 36 hodin 28 minut 

2. L.Svoboda x 0.37 4.07 3.59 8 hodin 43 minut 

kategorie: mladí holubi - skupina "MM" 

umístění jméno 6.- 7.7. 27.- 28.7. 17.- 18.8. 7.- 8.9. celkem 

1. F.Otta 13.33 x x 8.30 22 hodin 01 minut 

2. P.Žák x x 7.12 3.17 10 hodin 29 minut 

3. J.Pavliš x x 2.57 4.15 7 hodin 12 minut 

4. L.Svoboda x DQ x 7.07 7 hodin 07 minut 

5. P.Kubíček x x x 5.39 5 hodin 39 minut 

6. M.Kvočka x 1.37 DQ 3.52 5 hodin 29 minut 

- J.Veselý x x x DQ 0 hodin 0 minut 

 
 
pohárový souhrn obou kategorií skupiny "MM" 

umístění jméno 20.- 21.4. 18.- 19.5. 15.- 16.6. 6.- 7.7. 27.- 28.7. 17.- 18.8. 7.- 8.9. celkem 

1. L.Svoboda 12.21 13.38 15.22 x DQ x 7.07 48 hodin 28 minut 

2. F.Otta 15.01 DQ x 13.33 x x 8.30 37 hodin 34 minut 

3. P.Žák x x 7.34 x x 7.12 3.17 18 hodin 03 minuty 

4. M.Kvočka x 3.49 x x 1.37 DQ 3.52 9 hodin 18 minut 

5. J.Pavliš x x x x x 2.57 4.15 7 hodin 12 minut 

6. P.Kubíček x x DQ x x x 5.39 5 hodin 39 minut 

- J.Veselý x x x x x x DQ 0 hodin 0 minut 
 
 

Statistika 2013 
počet členů klubu (bez čestných členů): 12 
počet soutěžících členů: 7 
procento členské účasti v soutěžích: 58% 
počet účastí: 35 (+10 oproti loňské sezóně) 
celkem holubů ve vzduchu: 148 (+65 oproti loňsku) 
celkový zaletěný čas: 216 hodin 45 minut (+35 hodin a 54 minut oproti loňsku) 
průměr na účastníka: 36 hodin 08 minut (+10 hodin a 2 minuty oproti loňsku)  
průměr na účast: 8 hodin 20 minut (+ 49 minut oproti loňsku) 
informace o útocích dravců během soutěžních letů v roce 2013 (není součástí statistiky): 
počet tipplerů chycených dravcem při soutěži: 5 (+3 oproti loňsku) 
 
 



Příloha 2 
 

Ceník tipplerů   

 Kč  

Holoubě v roce narození 800,-   

Holoubě, holub, nebo holubice s jedním a více ukončenými soutěžemi podle pravidel 2000,-   

Holub, nebo holubice s jedním a více ukončenými soutěžemi podle pravidel nad 14 hod 3000,- Holoubě - plus 2000,- 

Holub, nebo holubice s jedním a více ukončenými soutěžemi podle pravidel nad 15 hod 4000,- Holoubě - plus 2000,- 

Holub, nebo holubice s jedním a více ukončenými soutěžemi podle pravidel nad 16 hod 5000,- Holoubě - plus 2000,- 

Holub, nebo holubice s jedním a více soutěžemi ukončenými podle pravidel nad 17 hod 7000,- Holoubě - plus 2000,- 

Holub, nebo holubice s jedním a více ukončenými soutěžemi podle pravidel nad 18 hod 10000,- Holoubě - plus 2000,- 

Holub, nebo holubice s jedním a více soutěžemi ukončenými podle pravidel nad 19 hod 20000,- Holoubě - plus 2000,- 

Jedinec holoubě i starý tippler, z vítězného hejna každého soutěžního rozletu, bonus za každé vítězství 2000,-   

Importovaný chovný jedinec  5000,-   

Ostatní tippleři  1500,-   

Vábníci - droppeři  800,- trénovaní na noc - plus 1000,- 

   

Schváleno členskou schůzí 26.10.2013   
 
 
 


