
Vážení přátelé, členové svazu, 

 

Zahájení závodní sezóny má nyní přesné datum 24. dubna 2020 

Bohužel se přes maximální úsilí nepodařilo vyjednat speciální výjimku pro 
pořádání závodů s poštovními holuby. Nicméně se podařilo do stávající úpravy 
vložit činnost spolků. Proto je třeba poděkovat místopředsedovi poslanecké 
sněmovny panu Tomáši Hanzelovi, který jednal naším jménem s členy krizového 
štábu a osobně předal dopisy svazu vysvětlující naši činnost, adresované ministrům 
zdravotnictví, vnitra a zemědělství. Naši činnost umožní od pátku 24.4. opatření 
vlády, kterým rozšířila počet osob, které mohou pobývat na veřejnosti na deset lidí. 

 
Jak tedy nyní postupovat – závazné podmínky: 

- Od data 24. dubna 2020 lze organizovat závody a společné nácviky za dodržení 
těchto podmínek: 
 

- Při nasazování i vyhodnocování nesmí být v ZS současně víc jak 10 chovatelů. 
- Ve větších střediscích je nutné tuto činnost organizovat „na směny“. 
- V ZS je nezbytné používání roušek po celou dobu nasazování a vyhodnocování 
- Dodržovat rozestupy min. 2 metry od sebe u účastníků v ZS (vyjma komise). 
- V každém ZS umístit desinfekce rukou, kterou každý účastník použije při 

příchodu. 
- Do ZS umožnit přístup pouze členům MS a ZO, kteří do ZS náleží. 
- Vytvořit maximálně dvě zasazovací komise. 
- Po celou dobu zasazování zůstává bezprostředně u komise jen dle ZŘ nezbytný 

počet chovatelů. 
- Při vyhodnocení vytvořit max. dvě komise při dodržování hygienických opatření. 
- Řidiči přepravního auta nepřijdou do styku chovateli v ZS. Po příjezdu do ZS 

auto uvolní pro nakládku a vrátí se do kabiny. Po naložení boxů a odchodu 
chovatelů ZS, boxy zajistí pro přepravu a pokračují ve svozu. 
 

- Přeprava za hranice bude ještě upřesňována, ale v současné době platí, že 
změny vstoupí v platnost dnem 27.4. a řidiči musí doložit test na covid-19. Zatím 
není jasné, ve kterém okamžiku cesty a jak často při opakovaných výjezdech. 
Podmínkou je však uvolnění vstupu i na německé či slovenské straně. 
 
Pokud bude počet lidí při společné sportovní činnosti upřesněn na 50, 
nebo jinak pozměněn, upravíme i tyto pokyny. 
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