
Z á p i s 
č. 1/2017 

 
ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů 

poštovních holubů 
konané dne 17.1.2017 od 17.00 hod. v Brně, 

 
Přítomni: 
Roman Randják, Jaroslav Novotný, Marek Skrbek, Aleš Truhlář, Miroslav Uherek, 
Dagmar Bortlová 
RK: František Zeman – předseda 
Omluven: Zdeněk Jochman 
 
Program: 
 
1. Ptačí chřipka 
2. Olympiáda 
3. Celostátní výstava - zhodnocení 
4. Zemské závody – přeprava 
5. Návrh změn stanov a dokumentů 
6. Organizační záležitosti 
 

1. Ptačí chřipka – Jaroslav Novotný seznámil přítomné s vypracovaným 
dokumentem – Žádost o výjimku pro poštovní holuby. Veterinární správa 
postupuje podle krajských kompetencí, kde je ohnisko. Kde by se objevilo další 
ohnisko, je nutné okamžitě žádat danou krajskou zprávu o výjimku. Je důležité 
mít holuby uzavřeny, zabezpečení, že není možná kontaminace s volně žijícími 
ptáky. Nikde v úředních dokumentech není zaznamenáno, že holubi jsou vůči viru 
imunní. 
Rovněž byl vystaven doklad – odhad škody dle platného ceníku. 
  

2. Olympiáda – Každý chovatel, jehož holub bude reprezentovat na Olympiádě, 
musí mít potvrzení o vakcinaci od svého veterináře. Potvrzení pro transport zajistí 
pro celou kolekci Jaroslav Novotný. 
Zástupci z ČR: Jaroslav Novotný, Jan Filipi, Zdeněk Uherek a Martin Polášek. 

 
3. Celostátní výstava – dle účastníku výstavy, měla tato výstava jak klady, tak i 

zápory. Večírek, který původně nebyl plánován, měl dobrou atmosféru, účast 
chovatelů dobrá. Občerstvení zajištěno v pořádku, i prostor pro hosty. 
Problémy se vyskytly při zajištění dostatečného počtu pořadatelů v pátek, kdy po 
ukončení posuzování nebylo zorganizováno umístění holubů do jednotlivých 
kolekcí. Také napájení, krmení a úklid klecí či okolí před otevřením patří mezi 
zápornější hodnocení. Rovněž, co se týká oceněných chovatelů, je smutné, že 
ani Ti, kteří jsou v první 10 GM, se nezúčastní vyhodnocení a nepřeberou si ceny. 
Kritiku od hostů berme jako dar, a příště je nutno se na záporné body více zaměřit 
a ty kladné ještě více vypilovat. 

 
4. Zemské závody – Na základě společného jednání SK, PL, HU, a ČR na podzim 

roku 2016, byl předložen na podzimní konferenci jako společný mezinárodní 
závod Brusel a to v termínu poslední závod sezóny. Konference toto akceptovala 



a následně nebylo schváleno Ostende jako druhý společný závod MSS. 
K dnešnímu dni již víme, že ne všechny země k této dohodě přistoupily stejně. 
Svým způsobem nyní ztrácí toto rozhodnutí plánovaný význam. Řídicí výbor 
navrhuje možnost projednání změny dohodnutých podmínek na konferenci a 
vrácení se k závodu Ostende. 
Přeprava závodů DT – tímto vyzýváme zájemce o přepravu na DT pořádané MSS 
CHPH o zaslání žádostí. Žádost musí obsahovat - informaci o jaký ZZ se zájemce 
uchází, typ přepravního prostředku, popis boxů, celkový počet boxů, přesné 
rozměry boxů a popis systému napájení, krmení a ventilace. Přepravní prostředek 
musí splňovat všechna nařízení §13 Závodního řádu. Přepravce je povinen 
garantovat rozvoz boxů do svozových míst s dostatečným předstihem. Boxy musí 
být vyčištěny a opatřeny čistým papírem, popř. roštem. Přepravce vypracuji 
harmonogram svozu, napájení a krmení a nejpozději do7 dnů po závodě předloží 
videodokumentaci z napájení, krmení a startu. 

 
5. Návrh změn svazových dokumentů 

Mimo změny dokumentů projednané prezídiem svazu 6.1.2017, projednal ŘV tyto 
návrhy: 
- Návrh úprav Propozice celostátních soutěží: 
Celostátní mistrovství krátkých tratí (MKT) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů  
b) Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii A, z 10 závodů 
předem deklarovaných v závodním plánu OS 
c) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 
Celostátní mistrovství středních tratí (MST) 
a. Jednoroční soutěž chovatelů  
b. Započítávají se 3 nejlepších holubi chovatele v ½ olymp. kategorii B, z 8 závodů 
předem deklarovaných v závodním plánu OS 
c. Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 
Celostátní mistrovství dlouhých tratí (MDT) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů  
b) Započítávají se 2 nejlepší holubi chovatele v ½ olymp. kategorii C z 6 závodů předem 
deklarovaných v závodním plánu OS a 1 holub v ½ olymp. kat. E 
c) Při výpočtu MDT smí být holub započítán pouze jedenkrát. 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 
Generální mistrovství ČR (GM) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů 
b) Započítávají se:  
- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat A z 10 deklarovaných závodů 
- 3 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat B z 8 deklarovaných závodů 
- 2 holubi chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat C z 6 deklarovaných závodů 
- 1 holub chovatele splňující podmínky 1/2 olymp. kat E 
c) Při výpočtu GM smí být holub započítán pouze jedenkrát. 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 
Mistrovství holoubat (MH) 
a) Jednoroční soutěž chovatelů.  
b) Výsledky z třídy holoubat. 
c) Započítává se součet koeficientů 5 nejlepších holoubat olymp. kategorie F 
d) Při rovnosti počtu započítaných holubů rozhoduje nejnižší součet koeficientů Kf. 
Soutěž mladých chovatelů 
a) Samostatně závodící chovatel, který dosáhl v dané sezóně věk 7 - 25 let a byl do 

31.3. nahlášen výcvikáři zemského sdružení 
b) Soutěž holoubat 



c) Výsledky ze třídy holoubat  
d) Započítává se součet koeficientů max. 3 koeficientů 3 nejlepších holoubat . 
e) Vítězí chovatel s nevyšším počtem umístění, při rovnosti rozhoduje nižší součet 

všech Kf 

 
- Nesoulad mezi propozicemi celostátních a zemských soutěžích mladých 

chovatelů, kde je stanoven věk 7 – 25 let a Stanovami svazu v § 5 odst. 1. Vznik 
členství ve svazu je možný až od 10 let. Mladí chovatelé do 10 tak nemohou 
závodit ani jako členové týmů. Sjednocení dolní hranice v obou dokumentech 
provede Konference svazu. 

 
6. Organizační záležitosti 

 
Dopingové kontroly – vyzýváme jednotlivé OS, aby ze svých řad vybrali vhodného 
člověka, který by prováděl tyto kontroly ve spolupráci s Martinem Poláškem. 
Zájemce prosím nahlásit do 25. 2. 2017 na adresu tajemníka MSS. 
Kontrolní činnost – koordinací kontrolní činností, přípravou plánu kontrol pro 
nadcházející období je pověřen Marek Skrbek. Plán bude předložen na jarní 
konferenci MSS CHPH. 
Doprava na závody pořádány MSS CHPH – koordinací dopravy na nacházející 
období je pověřen Miroslav Uherek 
Přípravou aukce ve prospěch ocenění závodů pořádaných MSS CHPH byl 
pověřen Jaroslav Novotný. 
Práce s mládeží, tímto úkolem je pověřen Zdeněk Jochman 
Návrh rozpočtu na rok 2017 připraví Aleš Truhlář. 
 

Termínový kalendář: 
 
25. 2. 2017 – nahlášení počtu holubů na DT 
27. 2. 2017 – zaslání žádosti na přepravu závodů DT 
03. 3. 2017 – Konference MSS CHPH v 17.00hod jednací sál hotelu Hesperia, 
Olomouc 
31.3.2017- nahlášení kooperací, závodních týmů a závodních plánů. Rovněž je 
nutno označit mladé chovatele (jméno a kód chovatele) 
31.3.2017- nahlásit zájemce o pořádání výstavy MSS CHPH 
12.-14.1.2018- předběžný termín Celostátní výstavy ČMS CHPH 
26.-28. 1.2018-Evropská výstava + celostátní SK, Nitra 
 

 
Zapsala: Dagmar Bortlová      Roman Randják 
tajemník MSS CHPH    předseda MSS 
dbortlov@seznam.cz  

mailto:dbortlov@seznam.cz

