
Českomoravský svaz chovatelů 

poštovních holubů z. s. 

ŘV ČS CHPH 

 
Z á p i s 

z jednání ŘV ČS CHPH konané 14. 3. 2022  ve Slivenci 

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

                  za RK: O. Svoboda 

 

1) Petr Husák podal informaci o přípravě závodní sezóny. Příprava závodní sezóny je 

dramaticky ovlivněna současnými cenami pohonných hmot. Některé OS předpokládají 

promítnutí ceny pohonných hmot do úhrad letošní sezóny, některé OS předpokládají 

zachování stávající úhrady a případný schodek dorovnat z rezerv minulých roků. Mnohé OS 

přehodnocují závodní plány, z tohoto důvodu budou členové ŘV iniciovat na celostátní 

konferenci posunutí termínu pro zaslání závodních plánů. Dále P. Husák přednesl návrh na 

doplnění propozic mistrovství mladých chovatelů a tento byl jednomyslně členy ŘV schválen. 

2) V souvislosti s aktuálními cenami pohonných hmot byla diskutována změna propozic 

zemských závodů 2022 a to ze startovacích míst Oravita a Knokke-Damme v ustanovení o 

ceně za nasazeného holuba. Členové ŘV se shodli na novelizaci propozic zemských závodů a 

to tak, že pokud bude v době konání uvedených zemských závodů cena nafty do 40,-- Kč za 

litr včetně, zůstane poplatek za nasazeného holuba 20,-- Kč. Pokud cena převýší 40 Kč za litr 

bude poplatek za nasazeného holuba 30,- Kč. Přepravce na ZZ Oravita (OS Domažlice) žádá 

aby zástupci OS, které se zúčastní ZZ Oravita oznámili aktualizované počty holubů na 

zemské konferenci 26.3.2022. 

3) Byl projednán a schválen program jarní zemské konference. Konference se uskuteční v 

sobotu 26. 3. 2022 ve Stříteži u Jihlavy. Tajemník ŘV zajistí rozeslání pozvánek s programem 

všem delegátům, včetně schválených propozic mistrovství MCH. Dále tajemník zašle před 

konáním zemské konference všem delegátům konference zápis z tohoto jednání. Na 

konferenci budou zástupcům OS předány poháry pro oceněné chovatele v rámci ČS za rok 

2020 a 2021. 

4) V rámci diskuse o smluvním zajištění pořádání celostátních výstav v Lysé nad Labem 

informoval P. Lundák přítomné o skutečnosti, že podnikatel u kterého máme uskladněn 

kontejner s výstavním fundusem ukončuje svoje podnikatelské aktivity. P. Lundák projedná s 

ředitelem výstaviště Ing. Matoušem další možnosti uskladnění kontejneru s výstavním 

fundusem přímo v areálu výstaviště v Lysé nad Labem.  

 

 

Zapsal:    Jan Jakubec 

Schválil:  Pavel Lundák 


