
Z á p i s 

č. 3/2021 

 

z mimořádné schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 28.04.2021 ve formě video jednání. 

Přihlášeni: Ing. Novotný Jaroslav, Lundák Pavel, RSDr. Uherek Zdeněk, MVDr. Polášek Martin, 

lng. Jakubec Jan, Hrudka Václav, Uherek Miroslav, JUDr. Opatrný Pavel, Husák Petr, Svoboda 

Oldřich a Ing. Hlaváček Jiří 

Host: Hanzel Tomáš 

Omluveni: Ing. Randjak Roman, Bortlová Dagmar 

Program:  

 1/  Zahájení závodní sezony 

 2/  Přeprava holoubat na mistrovství Evropy a Světa 

 3/  Různé 

Jednání zahájil prezident svazu Ing. Novotný Jaroslav. Přivítal přítomné a seznámil je s programem 

a vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh na doplnění programu bylo přistoupeno k 

programu schůze.  

1/  Zahájení závodní sezony 

1.1 Prezident seznámil všechny přítomné s tím, že na www stránkách svazu je zveřejněna podrobně 

probrána informace ohledně ptačí chřipky a je třeba se s tím seznámit. Omezení se vztahují pouze 

na ochranná pásma a pásma dozoru. Podrobná mapka určuje odkud se start závodu nemůže 

uskutečnit, což je třeba před každým závodem zkontrolovat. Ochranným pásmem nelze ani 

projíždět. 

1.2 Po přihlášení Tomáše Hanzela a konzultace s ním bylo přistoupeno k řešení zahájení závodní 

sezony. Po zvážení všech skutečností je doporučeno sezonu zahájit. Prezidium připravilo dopis na 

všechny předsedy OS s tímto textem: 

 S platností od 1.5. skončila účinnost mimořádného veterinárního opatření souvisejícího s výskytem 

ptačí chřipky. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu svazu. V současné době (k datu 28.4.), 

ale zůstávají v platnosti některá omezení související s pandemií Covid-19. Zahájení závodní sezóny 

od 1. května 2021 je tedy možné pouze za splnění následujících předpokladů:  

➢ Nasazování na závod bude probíhat ve venkovních prostorách s kapacitou 15 m2 na osobu. 

➢ Během nasazování budou dodržena všechna, vládou nařízená hygienická opatření, v souladu s 

schválenými epidemiologickými opatřeními, např. dostupnost desinfekčních prostředků, 

používání respirátorů. 

➢ Účastníci závodu budou nasazovat v časových intervalech tak, aby nedocházelo ke kumulaci 

osob v prostorách využitých k této činnosti.  

Hlasování k textu dopisu: 7 pro,  2 se zdrželi. Dopis schválen 



 

2/ Přeprava holoubat na ME Mira a MS Srbsko  

2.1 Prezident seznámil přítomné s přepravou na mistrovství Světa holoubat – Srbsko. Předběžný 

termín svozu je cca 10.-11.5.2021 

2.2  Přepravu na mistrovství Evropy holoubat – Portugalsko. Předběžný termín je cca 15.5.2021 

Přihlášená holoubata je třeba dopravit s příslušnými doklady do svozového místa den předem. 

Přesné termíny budou zveřejněny na webu svazu. 

3/ Různé 

3.1. MVDr. Polášek Martin se ještě vyjádřil k ptačí chřipce a sdělil, že na www stránkách svazu je 

odkaz na SVS ČR, kde je podrobně rozepsáno za jakých podmínek lze závody konat a to jen z 

oblastí, která nejsou v ochranných pásmech a pásmech dozoru (do 10 km od výskytu ohniska).  

3.2. MVDr. Polášek Martin se ještě vyjádřil k prováděným změnám v aukci na webu svazu. Vše je 

zkontrolované a je možné opět spustit normální provoz. 

3.3 Dále MVDr. Polášek Martin uvedl, že jsou zaktualizované seznamy členů a jejich souřadnice. 

Za jejich aktuálnost odpovídají předsedové Oblastních spolků. 

3.4 Prezident požádal o spolupráci na tvorbě časopisu Poštovní holub a vyzval všechny členy 

Prezídia, aby se aktivně zapojili. 

 

  

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří  
 

Schválil: Ing. Novotný Jaroslav  

                prezident ČMS CHPH  

 

 

 

 

 

 

 

 


