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Zápis ze schůze výcvikářů se členy výboru OS konané dne 12. 4. 2019 v Lažanech 

 
Přítomni: Zástupci MS Staré Ždánice, Přelouč, Svítkov, Pardubice, Holice, Chrast, Proseč, Vysoké 

Mýto, Litomyšl, Č. Třebová, Čistá, za výbor OS - T. Bouška, J. Filipi, Ing. J. Kaplan 

 
 

1. Seznámení se svozovým plánem a dalšími detaily k sezóně 
Výcvikář J. Filipi seznámil přítomné se stavem celkové přihlášky holubů z místních spolků. Celková 

suma přihlášených holubů se ve finanční hodnotě téměř neliší od roku 2018, meziročně došlo 

k poklesu přihlášených holubů na nácviky konané v průběhu týdne a na DT, naopak nárůst byl 
zaznamenán u některých KT a ST. Žádnému MS není krácena jeho přihláška, plán na DT a ZZ 

Bad Vilbel 1 a 2 bude komunikován později, po zjištění počtu nahlášených holubů od všech 
kooperujících OS CHPH. Svozový plán na nácviky, KT a ST byl distribuován. 

 
 

2. Testy znalostí ZŘ 

Vedoucí ZS byli formou testu přezkoušeni ze znalostí ZŘ, vyplněné testy budou odeslány výcvikáři 
ČS CHPH a tajemníkovi svazu. 

 
 

3. Jmenování vedoucích zasazovacích středisek 

Výbor OS pro letošní sezónu 2019 schvaluje následující vedoucí ZS: 
MS Přelouč:  Novotný Václav 

MS Svítkov:  Novotný Zdeněk 
MS Pardubice:  Bouška Tomáš 

MS St. Ždánice:  Novák Josef ml. 
MS Holice:  Dytrych Milan 

MS Chrast:  Ing. Mašín Zdeněk 

MS Proseč:  Čejka Petr 
MS Vysoké Mýto: Veselý Lubomír 

MS Litomyšl:  Kovář Jaromír 
MS Česká Třebová: Kinc Jiří 

MS Čistá:  Pokorný Jan 

 
 

4. Provádění kontrolní činnosti 
S odvoláním na ustanovené nutné provádění kontrol a jejich předepsaný počet musí každý MS 

provést v sezóně 2019 alespoň jednu kontrolu u chovatele a jednu kontrolu zasazovacího 

střediska. Vzorové protokoly o zápisu z kontroly jsou k dispozici na webových stránkách ČMS. 
Vyplněné protokoly o provedení kontroly musí být zaslány bezprostředně po kontrole na adresu 

Sedlák Bohuslav, Husova 240,566 01 Vysoké Mýto. 
Kontroly je nutné provádět přednostně u chovatelů z absolutní špičky pořadí soutěží, výbor OS 

bude průběžně monitorovat prováděné kontroly a jejich cílení na přední chovatele OS. 
 

 

 



5. Veterinární povolení o provedené vakcinaci 

Zástupci MS odevzdali na schůzi potvrzení o provedené vakcinaci proti paramyxoviróze v místních 
spolcích. U třech MS s nedodanými potvrzeními byl dohodnut náhradní termín odevzdání. 

 
 

 6. Různé 

Se zahájením sezóny připomínáme některé zásady pro správnou činnost v MS/ZS: 
- poloviny boxů jsou pro KT a ST předpokládány pro 16 ks, označení zřetelně na čela boxů 

křídou ½ H resp. ½ HE 
- každý MS musí boxy do vleku při nakládce dávat do sloupců, nikoliv do řad vedle sebe, 

takže každý MS bude mít své boxy jak v horních tak v dolních patrech vleku 

- povinnost potvrzovat řidiči po každé nakládce boxů s holuby skutečně naložený počet a 
to na každý závod nebo nácvik 

- šetrné zacházení s přepravními boxy 
- předem hlásit výcvikáři OS plánované nasazení holubů / boxů nad původní přihlášku  

- bylo stanoveno, že veškerá komunikace s výpočtářem bude vždy vedena přes výcvikáře 
OS, tzn. žádosti o opravy, doplnění výsledkových výstupů, zavedení nového 

chovatele/nové či změněné souřadnice atd. musí být adresovány výcvikáři a tento je 

postoupí ke zpracování výpočtáři. 
 

 
Přílohy:  Svozový plán nácviky, KT a ST 2019 

 

 
Zapsal: Tomáš Bouška 

 
12.4. 2019 


