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Zápis ze společné schůze výcvikářů ZO a výboru OS CHPH Pardubice 
konané dne 10.4.2008 
 
Přítomni: výbor OS, ing.Jirout, výcvikáři ZO Svítkov, Přelouč, Pardubice, Chrast, Březhrad, Holice, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Staré Ždánice, Proseč, Hradec Králové. 
 
1. Zahájení letové sezóny 
Výcvikář p. Horníček rozdal svozový plán a seznámil přítomné s jeho konkrétními detaily. 
Poukázal na velké množství přihlášených holubů ovlivněné zejména nedokončenou letovou 
sezónou 2007 a přijmutím dvou nových základních organizací. Přepravní kapacita OS Pardubice 
bude využita od 70-ti do 100 procent, což zajišťuje vysokou ekonomickou rentabilitu. V některých 
případech však požadavky na přepravu holubů přesahují přepravní možnosti OS a musí být 
kráceny. Jedná se o nácvik Nymburk a závody Chomutov 2, Eisenach 1 a Sokolov 1. Výcvikáři ZO, 
kterých se toto snižování týká, byli seznámeni s počty krácených boxů. 
Výcvikář dále informoval o aktivitě výboru OS při jednání s dopravcem, který přislíbil navýšení 
přepravní kapacity nástavby na vozidle ze 24 boxů na 32 (40). V případě včasného dokončení 
úpravy této nástavby bude krácení boxů přehodnoceno. 
  
2. Boxy 
Výcvikář OS Pardubice dále informoval o výrobě 30-ti nových boxů, které jsou před dokončením. 
Budou rozdány dle schématu uvedeného v příloze tohoto zápisu.  
Všechny přepravní boxy OS Pardubice budou již pro sezónu 2008 opatřeny označením čísla ZO a 
každá organizace si za stav svých boxů bude zodpovídat. Snahou vycvikáře a dopravce bude 
umístění boxů každé ZO ve sloupcích přepravního auta. Poloviny boxů holubů se musí zřetelně 
označovat s uváděním pohlaví přepravovaných holubů. U závodů a nácviků, ve kterých jsou volné 
přepravní kapacity, bude na základě telefonického dotazu na výcvikáře OS umožněno nasazování 
holubů navíc. Počty skutečně nasazených boxů bude přepravce evidovat a vedoucí zasazovacího 
střediska tento počet schválí svým podpisem. Na základě této evidence budou po skončení 
závodní sezóny uhrazeny boxy nasazované navíc.  
 
3. Provádění kontrolní činnosti 
S odvoláním na ustanovené nutné provádění kontrol a jejich předepsaný počet musí každá ZO 
provést v sezóně 2008 nejméně jednu kontrolu u chovatele a jednu kontrolu zasazovacího 
střediska (ne vlastního), ZO Přelouč a ZO Vysoké Mýto provedou nejméně dvě kontroly v 
v zasazovacích střediscích. Vzorové protokoly o zápisu z kontroly byly předány při schůzi , adresy 
nasazovacích středisek a časy vyhodnocování hodin po závodě jsou uvedeny na webových 
stránkách OS Pardubice (www.ospardubice.wz.cz). Vyplněné protokoly o provedení kontroly musí 
být nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne kontroly zaslané na adresu předsedy revizní 
komise: Ing. Jirout Josef, 533 02 Hostovice 64. Předseda revizní komise je po kontrole formálních 
náležitostí zašle do 4 kalendářních dnů po jejich obdržení výcvikáři Českého sdružení CHPH Petru 
Husákovi. Nedodržení stanovených počtů provedených kontrol, případně jejich pozdní zaslání, by 
mohlo mít za následek vyřazení chovatelů OS Pardubice z nadoblastních soutěží vyhlašovaných 
Českým sdružením CHPH.  
 
 
 



4. Dlouhé tratě v roce 2008 
Výcvikář dále seznámil přítomné se závěry schůze předsedů a výcvikářů OS Trutnov, Jihlava, 
Svitavy a Pardubice, na které byly dohodnuty konkrétní záležitosti týkající se letošního ročníku 
dlouhých tratí. Zápis z této schůzky je umístěn na webu OS Pardubice. Původně plánový závod 
Brusel byl změněn na závod Sint Nicklaas, z důvodů nepatrné změny vzdálenosti, možnosti účasti 
našich chovatelů na závodě v rámci ČS CHPH a nutné dopravní kooperaci. 
Ing. Blažek informoval o aktivitě Českého sdružení CHPH zaplatit u národního závodu Oostende 
náklady na přepravu holubů, včetně nákladů dopravy do svozových uzlů. U závodu Sint Nicklaas 
bude věcnou cenou pro vítězného holuba v pásmu elektronické konstatovaní zařízení Bricon. 
Podmínkou ocenění u těchto dvou dlouhých tratí je nahlášení příletu prvního holuba u chovatele 
výcvikáři OS (koordinátorovi). Bližší informace budou upřesněny ve svozovém plánu dlouhých 
tratí, který výcvikáři ZO obdrží do konce dubna. 
 
5. Různé 
Se zahájením sezóny připomínáme některé zásady pro správnou činnost v ZO: 

- číslo organizace je třeba psát do záhlaví kontrolního listu bez nuly, např. 63 pro ZO 
Chrast, 69 pro ZO Pardubice apod. 
- poloviny boxů jsou pro KT a ST předpokládány pro 16 ks, označení zřetelně na čela 
boxů křídou ½ H resp. ½ HE 
- do 7.5. je třeba na výcvikáře OS zaslat v tištěné formě i na disketě seznamy přiřazení 
holubů a čipů u chovatelů používajících EKS 
- výše a způsob placení za výpočet holubů zůstává stejný jako v loňském roce, tzn. 1,- Kč 
za počítaného holuba, platba ihned po sezóně přímo Ing. Matuškovi, požadavky na 
změny ve jménech chovatelů, souřadnicích atd., je nutné zaslat výcvikáři OS souhrnně za 
celou ZO, ten následně zajistí provedení těchto změn u výpočtáře, toto schéma je nutné 
dodržovat i v případě reklamace údajů ve výsledcích, 
- na kontrolní list (včetně EKS) je nutné uvádět vedle celkového počtu nasazených holubů 
i počet z toho nasazených ročních pro účel výpočtu mistrovství ročních holubů a počet 
nasazených holubic pro účel výpočtu mistrovství holubic (příklad 20 kusů nasazeno z toho 
10 ročních a 12 holubic, zápis bude ve tvaru 20/10R/12HE), 
- změny v Závodním řádu CHPH:  
§10 odst. 8.  Časová prodleva mezi nasazením dvou po sobě jdoucích holubů v jednom 
závodě nesmí být větší než 5 minut. Při přerušení nasazování z technických důvodů je 
nutné písemné vyjádření nasazovací komise v souborném protokolu. 
§10 odst 16. Účastníci závodu, používající ESR, nesmějí mít v době od nasazení závodu 
až do okamžiku ukončení tisku dat, žádnou možnost zasahovat do svého zařízení ani do 
centrální zasazovací antény. Tříčlennou komisí potvrzený výtisk platí jako vyhodnocený 
kontrolní list. Uživatelé musí používat ESK pouze v souladu s návodem k použití 
dodaného výrobcem. 
§12 ods. 3. Vedoucí ZS ustanoví nejméně dva průvodce s plnou zodpovědností za boxy 
se závodníky až do předání ve svozovém uzlu. Boxy musí být pro přepravu zaplombované 
plombou ZO. Průvodci nesmí být vůči sobě v žádném příbuzenském vztahu a nesmí být 
členy jednoho závodního týmu. 
§19 odst. 1. Kontrola vlastnictví závodníka může být provedena i zpětně, a to u každého 
holuba chovatele, zasazeného v probíhající závodní sezóně. Na vyzvání vedoucího ZS, 
nebo člena kontroly je chovatel povinen předložit do pěti dnů průkazy o vlastnictví 
kroužků od kontrolovaných holubů. Pozor -  v případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
chovateli vyřazen celý závod, 
- dále upozorňujeme na ustanovení ZŘ v paragrafu 7, bod 8: „Uložení zasazovacích listů 
v ZS po ukončení nasazování a uzavření konstatovacích hodin. Originál a 1. kopie 
vyplněného ZL spolu s hřebenem s tajnými čísly závodních gum každého účastníka 
závodu musí být uložen až do ukončení závodu a zahájení práce otevíracích komisí v ZS. 
Uloženy musí být způsobem odpovídajícím ustanovení § 4 odst f) Závodního řádu.“ 
 

Zapsal: Pavel Horníček               V Hradci Králové 16.4.2008 


