
Z á p i s 

č. 4/2021 

 

ze schůze Prezídia ČMS CHPH konané dne 14.09.2021 ve Střítěží v restauraci Hotelu Tři Věžičky. 

  

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

Bortlová Dagmar, Hrudka Václav, JUDr. Opatrný Pavel a Svoboda Oldřich  

Omluveni:  Ing. Randjak Roman, Ing. Jakubec Jan, Uherek Miroslav, Husák Petr a Ing. Hlaváček 

Jiří 

 

Program:  

1/  Zahájení  

2/  Projednání účasti na mezinárodních akcích 

3/  Příprava CV a účasti na Olympiádě 

4/  Celostátní soutěže 

5/  Zpráva sportovní komise 

6/  Dopingové kontroly 

7/  Různé / termíny zemských výstav apod./  

  

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  

1.1 Prezident seznámil všechny přítomné s tím, že v kanceláři jsou ještě rodové kroužky /0400/ a 

proto navrhuje, aby cena těchto kroužků byla snížena na 5 Kč/ks. Rovněž do dalšího období 

navrhuje tuto cenu ponechat na 5 Kč/ks. 

Hlasováno: jednohlasně schváleno.  

1.2 Prezident ukázal vzorek rodových kroužků na rok 2022. Distribuci navrhuje na CV 14. - 15.01 

2022 v případě, že bude někdo požadovat kroužky dříve, je možné, ale po dohodě s tajemníkem a se 

souhlasem Předsedy OS. 

Hlasováno: jednohlasně schváleno. 

 2/ Projednání účasti na mezinárodních akcích  

2.1  Prezident seznámil přítomné, že první termín mezinárodní akce je 04. - 06.02.2022 v Budapešti 

kde budou posuzovány standardní olympijské kolekce. Prezident nás přihlásil, žádá standardní 

komisi o nominaci průvodců a posuzovatele na tuto akci. 

2.2  Další akcí bude srpnová Olympiáda v Rumunsku. Nominace do skupin A (2019-2020) a B 

(2020-2021). Je třeba sestavit o které holuby se jedná a po dohodě s majitelem zařadit do příslušné 

kategorie a kolekce. 

Termín: do 31.10.2021 připraví Martin Polášek, Jaroslav Novotný 

2.3  Prezident se rovněž vyjádřil k Mistrovství Světa a Evropy holoubat a dal ke zvážení naši účast 

v dalších ročnících a to vzhledem k tomu, že dochází k velikému náporu na tyto holoubata 

transportem a stresem (zvláště u Mistrovství Evropy v Portugalsku MIRA), což vede k velkým 

ztrátám a to ještě před závody. 

2.3  Prezident rovněž informoval o Výzvě k mezinárodní závodní umělecké soutěži holubů 2021. 

Podrobný popis je na www stránkách svazu.  



 

3/ Příprava CV a účasti na Olympiadě 

3.1. Propozice CV zůstávají obdobná jako pro minulou (neuskutečněnou CV). Termín 14.-

15.01.2022. Upřesnění u výkonu Standard pro Olympiádu je možno počítat z výsledků 2019, 2020 

a 2021. Prezídium navrhuje, vzhledem k normálním sezonám, počítat z výsledků 2020 a 2021. 

Hlasování: výkon počítat z roku 2020 a 2021 pro 6 hlasů proti 1 hlas. Schváleno. 

3.2  RSDr. Uherek seznámil přítomné s průběhem příprav a zabezpečením  CV.  Celou akci bude 

zabezpečovat  již sehraný tým z OS Uherské Hradiště.  

4/ Celostátní soutěže 

4.1 Všechny výsledky za MSS jsou zkontrolovány a schváleny. Za ČS dořešit OD Domažlice. 

4.2 Kontrola výsledků pro Intermistrovství. Jedná se o 5 chovatelů. Podklady prvních za 5 

chovatelů v ČR pořadí dodají OS ke kontrole. (přiřazovací listy, nasazovací a doletové listy ze 

započtených závodů, soborné protokoly a protokoly o startu, vytištěné výsledky ze započtené 

konkurence.) 

Termín do 20.10.2021 

5/ Zpráva sportovní komise 

5.1 MVDr. Polášek Martin informoval, že Sportovní komise navrhuje, aby na gala večírku CV se 

ocenil generální mistr a všichni další do 10. místa, dále a aby Mistři OS dostali medaile. Po krátké 

diskuzi bylo jednohlasně odsouhlaseno.   

5.2 Projednány byly návrhy sportovní komise týkající se: 

- Hostování 

- Návrh na omezení závodní činnosti při nepříznivých meteorologických podmínkách. 

- Dodržování závodních plánů OS 

- Projednání pořízení nového systému Benzink. Sportovní komise pro kvalitní posouzení zatím 

nedostala přehledy od poloviny OS jaký systém chovatelé používají. Je zde otázka nákladů na 

internet na zasazovacích střediscích, náklady na zařízení, systém sám stojí cca 150 000 Kč ročně. Je 

třeba do konce roku zaslat přehledy o systémech v OS. Závěrem je třeba říct, že systém 

nezavrhujeme, ale je třeba zjistit potřebné údaje. 

6/ Dopingové kontroly 

V roce 2021 byly dopingové kontroly u 4 chovatelů. Zaslány do laboratoře. Výsledky zatím 

neznáme.  

7/ Různé 

7.1 Prezídium schválilo návrh RSDr. Uherka Zdeňka na 10 posuzovatelů a náhradníků na CV:  

JUDr. Pavel Opatrný – vedoucí posuzování  Karel Mareš 

Ing. Václav Kasal     Daniel Hrbáč 

Vladislav Novák     Vladimír Čevela 

Ing. Stanislav Sadil     Miroslav Uherek 

Jan Jonáš      Ing. Jaromír Výtisk 

Ing. Rostislav Krejzek     Ivan Ingr 

7.2 Dále RSDr. Uherek Zdeněk navrhuje, aby u všech CV přebytek zůstal v pokladně zemských 

spolků. 

7.3 Poskytnutá půjčka /300 000Kč/ pro OS Uherské Hradiště na nákup auta má být splácena od 

roku 2022 a to roční splátkou 100 000Kč. RSDr. Uherek Zdeněk pořádal prezídium, aby splátka 



byla posunuta na rok 2023. Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto, že prezidium navrhne svazové 

konferenci odložení o rok. 

7.4  Pan Hrudka Václav navrhuje snížení kontrol OS z 10 na 5. Diskuze prokázala rozdílné názory a 

tak bylo hlasováno. 

Pro 5 kontrol: Pro 4 hlasů a 3 proti. Schváleno. 

7.5 Prezident se vyjádřil k startérům. Upozornil na dnešní elektrotechniku, která umožňuje více 

možností a problematiku činnosti startérů. Je třeba se důkladně seznámit s těmito možnostmi a 

případně poznatky zapracovat do ZŘ.    

 

Zapsal: Ing. Hlaváček Jiří  
 

Schválil: Ing. Novotný Jaroslav  

                prezident ČMS CHPH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


