
Českomoravský svaz chovatelů 

poštovních holubů 

ŘV ČS CHPH 

 
Z á p i s 

z korespondenčního jednání ŘV ČS CHPH konané 15. 4. 2020  

 
Účastni: P. Lundák, P. Opatrný, P. Husák, V. Hrudka, I. Voneš, P. Echtner, J. Jakubec 

                za RK ČS CHPH: O. Svoboda 

 

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci, v souvislosti s opatřeními vlády ČR, s 

přihlédnutím  k návrhu postupného uvolňování restriktivních opatření ústředního 

krizového štábu zveřejněného dne 14. 4. 2020 je prakticky jisté že letošní závodní sezona 

neproběhne dle schválených závodních plánů. Na základě těchto skutečností vydává ŘV ČS 

CHPH toto doporučení předsedům oblastních spolků v rámci ČS CHPH: 

•Ponechat závodní plány jednotlivých OS v původních verzích, a dle možností, 
realizovat závody v režimu náhradní místo startu, což je v kompetenci JURY či 
sportovní komise OS, (vytvořit nový závodní plán v této situaci je dle názoru ŘV 
stále jen v pravomoci konference OS a svolání konference je za dané situace velice 
obtížně realizovatelné). V případě, že některé OS, které mají schválen závodní plán 
ze západu a uvažují o možnosti odletět sezónu z východu, doporučujeme rovněž 
využít institutu náhradního místa startu (je nepochybné, že v současné mimořádné 
situaci nebude toto nikterak rozporováno nadřízenými složkami).  

•Podle místních podmínek připravovat začátek závodní sezóny na první polovinu, 
případně druhou polovinu května (toto bude možné po zrušení zákazu 
shromažďování více jak 2 osob). Při přípravě vycházet z předpokladu, že bude 
možné uskutečnit závody pouze v rámci ČR (Podle vyjádření předsedy vlády ČR z 
14.4.2020 není reálné diskutovat o otevření hranic před koncem měsíce června). 

•Členové ŘV budou operativně řešit předpokládané zrušení zemských závodů 
případně zrušení soutěží ČS CHPH celé, nebo jejich dílčích částí (v současné době se 
jeví jako reálné uskutečnění  mistrovství KT, mistrovství ročních a holoubat) - 
pochopitelně vše bude odvislé od vývoje nákazové situace a od toho se odvíjejících 
opatření vlády ČR. 

Veškerá sportovní činnost je závislá na rozhodnutí vlády ČR, neměli bychom však 

zapomínat na věkovou strukturu členské základny, a chovat se obezřetně a raději se 

závody začít o týden později a za rok se sejít se všemi členy, než riskovat zdraví nás všech. 

 

 

Zapsal:    Jan Jakubec 

Schválil:  Pavel Lundák 


