
Zápis ze schůze posuzovatelů ČMSCHPH pásma Morava Jih a Morava Sever, které se 

konalo dne 8.10.2022 na sekretariátu v Brně 

 

Přítomní: D. Hrbáč, Ing. J. Výtisk, J. Konopka,  M. Kaša, K. Mareš, RSDr. Z. Uherek, M. 

Uherek, M. Šimek, S. Viktorin, V. Čevela, B. Probošt, J. Kadlečík, O. Rubeš, L. Hanuš 

Omluvení: pánové Ingr, Ing. Možíš, Šulák, Mgr.Albrecht 

Hosté: Jiří Hlaváček 

Program: 1/ zahájení a přivítaní přítomných 

  2/ seznámení s výsledky olympiády kategorie standard 

  3/ chovatelské minimum 

  4/ volby vedoucích pásem 

  5/ návrh posuzovatelů CV 2023 

  6/ celostátní školení posuzovatelů 

  7/ praktické posuzování 

  8/ různé 

 

1. Přítomné posuzovatelé přivítali předsedové pásem Karel Mareš a Josef Konopka. 

RSDr. Uherek se kriticky vyjádřil, že se posuzovatelé nedostavili na školení ve větším 

počtu a tím se nevzdělávají a neprojevují zájem o dění ve sboru posuzovatelů. 

2. Karel Mareš seznámil přítomné s výsledky kolekce ČR na olympiádě v Oradea. 

Daniel Hrbáč povyprávěl o mezinárodním školení posuzovatelů v Budapešti a 

přepravě české kolekce k posuzováni olympiády, které probíhalo právě v Budapešti. 

Pan RSDr. Uherek zmínil postřehy z olympiády v Oradea. Dále poukázal, že na EV 

v Kluži bude brán velký důraz na standardní holuby. 

3. Nejprve bylo poděkováno kolektivu zpracovatelů za vydání brožury Chovatelské 

minimum. 

Karel Mareš přečetl z dané brožury pojednání o svalstvu, vzdušných vacích a opeření 

poštovních holubů. Postřehy z teoretického výkladu byly začleněny během 

praktického posuzování poštovních holubů. 

4. Po rozsáhlé debatě bylo dohodnuto, že pásma Morava – sever a Morava – jih se spojí 

jedno pásmo Morava a bylo ustanoveno tří členné vedení ve složení: 

Vedoucí pásma Morava – Daniel Hrbáč 

Člen pásma Morava – Karel Mareš 

Člen pásma Morava – Josef Konopka 

Byli navrženi posuzovatelé do výboru posuzovatelů ČR: Ing. Jaromír Výtisk, Josef 

Konopka, Daniel Hrbáč 

5. Navržení posuzovatelé na CV pánové Čevela, M. Uherek, Hrbáč, Ing. Výtisk, Mareš 

Vaňhara 

Náhradník pan Probošt 

6. Celostátní školení posuzovatelů se uskuteční 22.10.2022 v 10:00 hodin v Brně. 



Zúčastní se ho členové výboru, navržení kandidáti do nového výboru a navržení 

posuzovatelé na CV 

7. RSDr. Uherek se ujal výkladu k jednotlivým partiím vystavených poštovních holubů. 

Poté jsme kolektivně posuzovali jednotlivé partie a společně se k nim vyjadřovali, tak 

abychom se co nejvíce přiblížili ke shodě. 

8. Standard bez limitu. Bylo sděleno, že na CV již nebude. Není zájem ani od samotných 

propagátorů této kategorie. Mnohdy ani nejsou členy ČMS CHPH a tak ani nijak 

nepodporují chovatelské dění v organizacích a spolcích.  Dalším důvodem je i fakt, že 

tito holubi se na CV nedostanou v řádné soutěží prostřednictvím výstav. 

 

Bude vznesen požadavek na prezidiu, aby ve výsledcích ČR byly uvedeny i výsledky 

z CV v kategorii standard. Jak tomu bylo do ročníku 2016. 

 

 

 

 

Daniel Hrbáč, Josef Konopka, Karel Mareš 

 

 

V Brně 8.10.2022 

Daniel Hrbáč 

 

 


