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Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů 
Moravskoslezský zemský spolek, z.s. 

Vančurova 54, 618 00 Brno 

 
Z Á P I S 

č. 5 / 2020 
 

ze schůze řídícího výboru (ŘV) Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů 
konané dne 29.9.2020 od 18.30 hod. v kanceláři P-Spektrum v Brně. 
 
Účastníci: ŘV:   RSDr. Zdeněk Uherek, Ing. Jaroslav Novotný, MVDr. Martin Polášek,   
    Ing. Roman Randják, Dagmar Bortlová, Miroslav Uherek, Marek Skrbek 
  RK:  František Zeman – předseda 
  Hosté:  Ing. Karel Vašíček 
   
1. Zemská výstava MSS, Celostátní výstava ČMSCHPH – příprava, propozice 

- ŘV MSS rozhodl, že Zemská výstava MSS, která byla naplánována na 21.11.2020 v Babicích, se 
neuskuteční z důvodu aktuální nákazové situace a nařízených omezení v souvislosti s Covid-19. 

 Organizátorovi výstavy OS Uh.Hradiště bude pořadatelství přesunuto na rok 2021. 
 V případě, že se uskuteční Celostátní výstava, bude zde organizováno i vyhodnocení Zemských 

soutěží a budou zde vystaveny i kolekce Mistrů MSS a vítězů ZZ MSS. 
- I přes současnou nepříznivou situaci a malou pravděpodobnost, že se Celostátní výstava 

ČMSCHPH uskuteční, bude ŘV MSS dále pracovat na přípravách CV. Na dnešní schůzi byly 
představeny propozice CV, které budou předány prezidiu ke schválení, a následně budou 
vyvěšeny na webu ČMS, rozeslány předsedům OS a zveřejněny v časopise Poštovní holub. 

 ŘV MSS v součinnosti s prezidiem rozhodne o osudu Celostátní výstavy na základě aktuální 
situace do 30.11.2020 

 

2. Zemské závody MSS 2020 - zhodnocení 

- Ing. Novotný z pozice výcvikáře zhodnotil letošní sezonu a závody MSS: 
- Informoval o opakujících se nedostatcích u startovních protokolů. Zejména jde o neodesílání 

protokolu z místa startu a uvádění nepřesných údajů. Tyto nedostatky budou jednotlivě 
komunikovány s dotčenými OS.  

- ZZ Krajková – Katovický memoriál zhodnotil jako zdařilý. 
- ZZ Cloppenburg byl vzhledem ke značným ztrátám hodnocen negativně. Zdůraznil, že závod se 

nevydařil zejména z důvodu aktuálně nepříznivého počasí v oblasti startu, a že bylo zřejmě 
chybou závod nezkrátit nebo nepřesunout do jiného, počasím výhodnějšího startovního místa. 

- ZZ Knokke byl Řídícím výborem zrušen právě z důvodu příliš velkých ztrát (nejen ze ZZ 
Cloppenburg) a z důvodu deklarované velmi malé účasti, která by nezaručovala regulérnost 
soutěží v jednotlivých OS. I přes kritiku některých chovatelů považuje ŘV i zpětně tento krok za 
správný.    

 
3. Zemské závody 2021 – návrhy, organizace 

- Na základě usnesení z konference se ŘV MSS zabýval plánem závodů pro rok 2021. 
- ŘV MSS navrhuje i pro rok 2021 model dvou závodů v pásmu a dvou společných zemských 

závodů dlouhých tratí. 
- Jelikož Belgický svaz zrušil startovní místa Ostende i Knokke, rozhodl ŘV MSS, že nejdelším ZZ 

v roce 2021 bude Brusel. Start tohoto závodu bude plánován stejně jako v minulých letech. Tedy 
tak, aby 20 % holubů dolétlo ve stejný den. 

 Marek Skrbek upozornil na to, že na konferenci bude zcela jistě vznesen požadavek na pořádání 
společného závodu Brusel s Polským svazem.  

 ŘV MSS proto vyzývá předsedy, aby se na tuto možnost připravili a vykomunikovali ji ve svých 
OS tak, aby o případném společném startu mohli hlasovat na základě mandátu ze svých OS. 

- Druhý společný ZZ bude opět závod ze SZ směru, a to buď Cloppenburg, nebo Rheine. ŘV o 
tomto závodu definitivně rozhodne po prověření vypouštěcího místa v Rheine. 
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- ZZ Krajková – Katovický memoriál bude organizován beze změn. 
- Termíny zemských závodů budou v roce 2021 následující: 
 - 13.6.2021 ZZ Krajková-Kat.memoriál 
 - 19.6.2021 závod v pásmu MSS nad 600 km 
 -   3.7.2021 ZZ Rheine / Cloppenburg 
 - 17.7.2021 závod v pásmu MSS nad 600 km 
 - 31.7.2021 ZZ Brusel   
 

4. Finanční vyrovnání plateb OS 

- pokladník MSS Dagmar Bortlová informovala, že pohledávky od OS jsou vyrovnány s výjimkou 
pohledávky od OS Hodonín. 

- OS Hodonín dosud neuhradil fakturu za platbu za sezonu 2020 v hodnotě 76.409, - Kč 
- ŘV MSS důrazně upozorňuje OS Hodonín, aby pohledávku uhradil nejpozději do 10ti dnů od 

vydání tohoto zápisu. 
 

5. Podzimní Zemská konference 

- ŘV MSS z důvodu aktuální situace a platným nařízením v souvislosti s Covid-19 nepředpokládá 
organizování podzimní Zemské konference.  

 
6. Organizační záležitosti 

- ŘV MSS se zabýval situací v OS Hodonín, kdy z jejich strany dochází k častým a 
neopodstatněným změnám v místech startů závodů, které jsou deklarované ve schváleném 
závodním plánu před sezonou.  

 ŘV MSS není spokojen s aktuálním stavem v OS Hodonín a i vzhledem k informacím z bodu 4 
tohoto zápisu žádá výbor OS Hodonín, aby začal efektivně fungovat pro svou členskou základnu. 

 
- Na základě výše uvedeného výbor MSS navrhne konferenci ke schválení úpravu v propozicích 

Celostátních soutěží bod 1.7. takto: 
 1.7.  Závodní plán OS s vyznačením všech termínů, vzdáleností a soutěží musí být zaslán do 31.3. na 

adresu Prezidia ČMS a výcvikářů ČS CHPH a MSS CHPH. Dodatečné změny v závodním plánu musí být 
podloženy rozhodnutím konference OS, v souladu s § 18 Stanov svazu. Výjimku pro případ havárie a 
klimatické vlivy může schválit výcvikář zemského spolku. 

 ŘV žádá předsedy o prostudování tohoto návrhu a případném odhlasování na nejbližší 
konferenci. 

 
- ŘV MSS dává předsedům OS na vědomí, že přednese konferenci také návrh na změnu §3 bod 4 

Závodního řádu, týkající se hostování mezi jednotlivými OS, které je v současné situaci spíše 
zneužíváno: 

 Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH. Místní spolek, nebo ZO 
umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna před přijetím člena nebo hostujícího 
chovatele: 
a)    Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní celistvost OS 
b)    Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostujícího 

chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku hostujícího nebo 
nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostatních účastníků závodu 
vlastního OS CHPH. Hostující chovatel musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo 
označení MS nebo bydliště uvedeno „hostující“. Zahraniční chovatel příslušnost ke státu. 

V blízkosti státních hranic lze povolit účast v závodech OS chovatelům ze Slovenska, Rakouska, Německa 
a Polska (dále jen hostování). O hostování rozhoduje výbor OS na návrh MS nebo ZO. Hostující chovatel 
musí mít ve výsledkové listině i v tabulkách soutěží OS místo označení ZS nebo bydliště uvedeno 
„hostující“ a příslušnost ke státu. OS, který povolí hostování chovatelů s holubníkem mimo území ČR, musí 
zaslat jejich jmenný seznam za uplynulou sezónu výcvikáři zemského spolku do 31.3. Vydaný souhlas 
k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování MS a ZO není povoleno. 
 

-  ŘV MSS také projednal návrh standardní komise na změnu a sloučení dokumentů „Výstavní řád“ 
a „Zásady a organizace posuzování výstav“. Návrh dokumentu bude po schválení prezidiem 
předložen předsedům OS, aby jej po prostudování mohli schválit na celostátní konferenci. 
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- Předseda MSS Dr. Uherek informoval ŘV o žádosti MS Napajedla o poskytnutí dotace ve výši 
15.000, - Kč. 

 ŘV MSS konstatuje, že může MS Napajedla nabídnout půjčku s návratností do 2 let, avšak až po 
předložení potřebných dokumentů v souladu s nařízením prezidia o poskytování půjček. 

  
- ŘV MSS také řešil otázku funkčnosti (dysfunkčnosti) jednotlivých pásem v MSS a možnosti 

změny těchto pásem. K tomuto tématu se ŘV vrátí na příští schůzi. 
 

 
 
V Brně dne 29.9.2020 
Zapsal: MVDr. Martin Polášek  
 
 
Schválil: 
RSDr. Zdeněk Uherek 
předseda MSS CHPH   


