
 
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů  
Oblastní sdružení Pardubice 
Zájezdec 45 
538 51 Chrast  

________________________________________________________ 
 
Zápis ze schůze výcvikářů ZO s výborem OS konané dne 14.4. 2009 
v Hostovicích 
 
Přítomni: výcvikáři ZO Přelouč, Svítkov, Pardubice, Březhrad, Staré Ždánice, Chrast, Proseč, 
Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Ing. Blažek V., Bouška T., Ing. Holub Z., Horáček J., Horníček P., 
Ing. Jirout 
 
1. Zahájení letové sezóny 
Výcvikář p. Horníček rozdal svozový plán a seznámil přítomné s jeho konkrétními detaily. 
- kráceny musely být přihlášky na nácvik Klíčany 1 a závody Chomutov 2, Cheb 1 
- trať Slaný dne 4.5. je možné letět jako rychlostní závod při splnění všech ustanovení ZŘ 
- vzhledem k tomu, že starty z Erfurtu a Eisenachu nejsou možné z důvodu absence oficiálního 
startéra, budou plánované původně plánované závody Erfurt 1, 2 a Eisenach 1, 2, 3 nahrazeny 
závodem Gotha 1-5. 
- OS Pardubice získalo mandát k přepravě holubů na NZ Oostende. Vzhledem k této skutečnosti 
bud třeba upravit organizaci zbývajících dvou závodů konaných souběžně s tímto závodem, tj. 
Chomutov 4 a Gotha 3. 
 
2. Úhrada vyúčtování č.1/2009 
V termínu do 30.4. 2009 je třeba uhradit vyúčtování č.1 předané zástupcům ZO (zahrnuje čl. 
příspěvky, Inf. zpravodaj, kroužky a gumičky 2010, 100% úhradu sezóny starých holubů).  
 
3. Testy ze znalostí ZŘ a jmenování vedoucích nasazovacích středisek 
Při schůzi proběhlo přezkoušení znalostí ZŘ u výcvikářů ZO resp. vedoucích ZS. Všichni zkoušení 
splnili min. předepsaný počet bodů. Výbor OS neobdržel žádný návrh na změnu osoby vedoucího 
ZS od organizací a pro letošní sezónu je tedy platný stav z r.2008. 
 
4. Provádění kontrolní činnosti 
S odvoláním na ustanovené nutné provádění kontrol a jejich předepsaný počet musí každá ZO 
provést v sezóně 2009 alespoň jednu kontrolu u chovatele a jednu kontrolu zasazovacího 
střediska, ZO Pardubice a Chrast provedou alespoň dvě kontroly u chovatele. Vzorové protokoly o 
zápisu z kontroly byly předány při schůzi. Sumář adres zasazovacích středisek a časů 
vyhodnocování hodin po závodě je k dispozici na webových stránkách OS. Vyplněné protokoly o 
provedení kontroly musí být nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne kontroly zaslané na 
adresu: Ing. Jirout Josef, 533 02 Hostovice 64 
 
5. Evidence skutečně naložených boxů 
Zástupci organizací byli upozorněni na povinnost potvrzovat řidiči po každé nakládce boxů 
s holuby skutečně naložený počet a to na každý závod nebo nácvik. 
 
6. Novinky v ZŘ  
- Základní organizace mají povinnost vést evidenci rodových kroužků. 
- Časová prodleva mezi nasazením dvou po sobě jdoucích holubů v jednom závodě a časová 
prodleva mezi připojením ESK a začátkem nasazování nesmí být větší než 5 minut. Při přerušení 
nasazování z technických důvodů je nutné písemné vyjádření nasazovací komise v souborném 



protokolu. Porušení tohoto ustanovení je důvodem ke kárnému řízení podle § 21, bod 1, písmeno 
b/ Závodního řádu. 
- 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. 
Při nedoložení dokladů o vlastnictví v dané lhůtě, je chovatel ze závodu vyřazen. 

  
 7. 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/CD 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 
- na kontrolní list je nutné uvádět vedle celkového počtu nasazených i počet z toho 
nasazených holubic a ročáků pro účel výpočtu mistrovství ročních holubů a mistrovství 
holubic (příklad 14 kusů nasazeno z toho 6 holubic a 3 ročáci, zápis bude ve tvaru 
14/6He/3R) 
- každá ZO musí boxy do vleku při nakládce dávat do sloupců, nikoliv do řad vedle sebe, 
takže každá ZO bude mít své boxy jak v horních tak v dolních patrech vleku 

 
 
 
Zapsal: Tomáš Bouška                25.4. 2009 
 
 
Přílohy:  Letový plán 2009 
 


