
Českomoravský svaz chovatelů 

poštovních holubů z. s. 

ŘV ČS CHPH 

 
Z á p i s 

z jednání ŘV ČS CHPH konané 20. 10. 2021  ve Slivenci 

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

                  omluven: O. Svoboda 

 

1) Petr Husák podal informaci průběhu závodní sezóny. V reakci na změnu směru závodů a 

celostátní epidemiologická opatření posunuly mnohé OS termíny některých závodů, poměrně 

často docházelo k opožděnému zasílání protokolů o kontrolách. Jednotlivé soutěže jsou 

uzavřené, ze ZZ Knokke-Damme došlo k pozdnímu hlášení holuba chovatele Karla Futery a 

tudíž tento holub nebude oceněn. S ohledem na skutečnost, že během závodní sezóny bylo 

povoleno velké množství změn, upozorňuje výcvikář ŘV, že v příštím roce s touto 

benevolencí ze strany ŘV nelze počítat. V souvislosti s vystoupením P. Husáka byly 

odsouhlaseny seznamy chovatelů pro ocenění na zemské výstavě. Petr Husák rovněž 

informoval, že do aukce na podporu ocenění zemských soutěží je zajištěno 15 holubů a aukce 

bude na stránkách svazu zahájena tak aby si vydražené jedince mohli chovatelé vyzvednout 

na zemské výstavě ČS. 

2) V závodní sezóně 2022 se budou konat 2 zemské závody na DT v termínu 16. 7. 2022 ze 

startovacích míst Oravita a Knokke-Damme. V propozicích zemských závodů ani zemských 

soutěží se nepředpokládají žádné změny a se zněním propozic budou seznámeni delegáti 

podzimní konference ČS. 

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

ve pátek 26. 11. 2021 v 18 hodin ve Slivenci. Tajemník ŘV zajistí rozeslání pozvánek všem 

delegátům. Na konferenci budou projednány a posouzeny návrhy na změnu svazových 

dokumentů. V případě nepříznivé epidemické situace by konference proběhla ve stejném 

termínu on line virtuální formou. 

4) Ivan Voneš podal informaci o průběhu přípravy zemské výstavy, která se uskuteční 

20.11.2021 v Oseku u Rokycan. Přípravy probíhají bez zásadních komplikací, výstavní výbor 

se pravidelní schází, výstavní materiál je zajištěn včetně účasti prodejců chovatelských potřeb 

a bohatého občerstvení. 

5) Pavel Opatrný informoval o průběhu školení posuzovatelů v rámci ČS. Školení se jako host 

zúčastnil předseda ŘV  Pavel Lundák. Z účastníků školení byli nominování kandidáti na 

posuzovatele celostátní výstavy 2022.    

 

Zapsal:    Jan Jakubec 

Schválil:  Pavel Lundák 


