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Zápis z oblastní konference OS CHPH Pardubice konané dne 11. 03. 2017  

 
Přítomni: 
Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Jan Filipi, Ing. Jan Kaplan, Milan 
Heglas a delegáti MS Přelouč, Pardubice, Březhrad, St. Ždánice, Svítkov, Holice, Chrast, Proseč, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Česká Třebová, Polička, Čistá /dle prezenční listiny/ 
 
 

1. Zahájení konference 
 
Konferenci zahájil předseda OS Tomáš Bouška, přítomné seznámil s návrhem programu 
konference, který byl po doplnění bodu 9 - Aktuální otevřené body k zajištění sezóny 2017 o téma 
ceny boxů jednohlasně přijat. 
 
 
      2.   Volba komisí konference 
 
Předseda OS navrhl vytvoření pracovních komisí konference, které byly následně odsouhlaseny ve 
složení:  
Návrhová komise: Pavel Horníček, Bc. Václav Lebeda, Milan Heglas  
Mandátová komise: ing. Zbyněk Holub, Zdeněk Částka, Zdeněk Jetmar. 
 
 

3.  Kontrola usnesení z podzimní konference 
 
Podzimní konference uložila výboru OS následující úkoly: 

 
1. Do termínu 31.1. 2017 vypracovat a rozeslat na MS návrh na vyhlášení spravedlivějšího 
systému mistrovství ročních holubů a holubic.  
2. Do termínu 31.1. 2017 vypracovat a rozeslat na MS návrh na zajištění vyčištění dopravních 
prostředků mezi sezónou starých holubů a holoubat.  
3. Do termínu 31.1. 2017 vypracovat a rozeslat na MS návrh na vytvoření systému a pravidel k 
proplácení náhrad za přepravu holubů ze zasazovacích středisek do přepravních uzlů.  
 
Úkoly byly výborem OS splněny. Návrhy byly zaslány dle uvedených časových milníků do všech 
MS a konference po projednání potvrdila konečným způsobem jejich platnost. Proplacení náhrad 
za přepravu bylo výborem zamítnuto, výbor doporučuje pokračovat ve stávajícím systému.  
 
 

4. Zpráva předsedy OS o činnosti za období od minulé konference 
 
Tomáš Bouška přednesl zprávu o proběhlých konferencích (ČMS CHPH, ČS CHPH). Novým 
prezidentem ČMS CHPH byl zvolen Jan Filipi z OS Pardubice, předsedou ÚRK byl zvolen Pavel 



Lundák z OS Středočeská. Byly prezentovány výsledky výzkumu odolnosti poštovních holubů proti 
stávajícím kmenům ptačí chřipky. Proti současným běžným kmenům jsou PH vysoce odolní jak ve 
smyslu vlastního onemocnění tak i dalšího šíření jako bacilonosiči. 
Bylo zrušeno ustanovení ZŘ, které dovolovalo vydávání výsledků na úrovni OS jen při účasti 150 
holubů a 20 chovatelů. Každý rok bude jarní konference OS definovat limity min. účasti pro 

výpočet výsledků v dané sezóně do soutěží OS. Výbor OS navrhuje pro vydání výsledků OS v r. 
2017 minimální počet chovatelů, bez ohledu na nasazené holuby, takto: 10 chovatelů pro vydání 
pásmových výsledků, 20 chovatelů pro vydání výsledků OS v rámci celého OS. 
Zemská konference odsouhlasila 3 zemské závody. Herborn, Oostende-Memoriál Vl. Kolaříka a 
nově i společný závod s MSS – Oostende-Knokke. Výbor OS doporučuje zařadit společný závod 
s MSS, Oostende-Knokke, do ZP OS Pardubice jako závod jednotlivců. 
Předseda poděkoval MS Proseč za zorganizování oblastní výstavy. Výstava byla hodnocena 
kladně. Po skončení konference byly distribuovány dle provedené revize boxů v MS nové plastové 
rošty do boxů. Staré rošty budou uloženy v garáži jako záložní varianta v případě potřeby. OS 
zahájí kroky k odkoupení pozemku pod garáží OS. 
 
 

5. Zpráva výcvikáře OS o činnosti za období od minulé konference 
 
Jan Filipi podal informaci o průběhu sezóny 2016, o proběhlých výstavách a olympiádě. 
Nejdůležitější informací bylo oznámení ze strany SVS týkající se ptačí chřipky. Státní veterinární 
správa postupně ruší pásma zákazu v okolí ohnisek výskytu ptačí chřipky. Na území OS Pardubice 
se nacházela 3 pásma zákazu volného pouštění PH. Dnem 19.3. 2017 by měla opatření pominout 
i v posledním ohnisku a chovatelé OS Pardubice tak budou moci pouštět své holuby k volnému 
proletu. 
 
 

6. Zpráva pokladníka o hospodaření v roce 2016 
 

Ing. Holub přednesl zprávu o hospodaření OS. Hospodaření OS za uplynulé období skončilo 
s přebytkem. Provedená revize pokladny je součástí zprávy revizní komise. 

 
 

7. Zpráva předsedy revizní komise 
 

Bc. Václav Lebeda přednesl zprávu revizní komise, tato zpráva je přílohou tohoto zápisu. 
 
 

8. Odsouhlasení konečných propozic na sezónu 2017 
 
Návrh výboru na změnu propozic Královského mistrovství – jednohlasně schváleno 
Návrh výboru na změnu propozic Mistrovství ročních holubů- jednohlasně schváleno 
Návrh výboru na změnu propozic Mistrovství holubic – jednohlasně schváleno 
Návrh výboru na změnu propozic Generálního mistrovství – PRO 39, PROTI 4 
Návrh výboru na zařazení společného závodu s MSS, Oostende-Knokke v termínu 29.7. 2017 do 
ZP OS Pardubice jako závodu jednotlivců – PRO 39, PROTI 1, ZDRŽELI SE 3 
 
 

9. Aktuální otevřené body k zajištění sezóny 2017 

 
Po diskuzi  byl odsouhlasen návrh výboru OS ponechat ceny za boxy jako v roce 2016 – PRO 41, 
PROTI 3. 
 
 



10. Organizační záležitosti 
 
Zástupcům MS byly připomenuty důležité úkoly a termíny (platby, přihlášky, opravy a asanace 
boxů,…), detailně uvedeno v usnesení. 
 

 
11. Diskuse 

 
V rámci diskuse bylo navrženo odsouhlasení stávajícího závodního plánu na roky 2018 a 2019. 
Hlasováním 32 PRO, 11 PROTI, byl stávající ZP schválen i pro roky 2018 a 2019. Eventuální 
změny ZP mohou být pouze vynucené, tj. při zrušení vypouštěcího místa, dále s ohledem na 
propozice zemských a celostátních mistrovství a zemských závodů, aktuální nákazové situace a 
dodržení nutných kooperačních dohod. 
 
 

12. Usnesení a závěr 

  
Po předneseném návrhu na usnesení byla jednohlasně potvrzena konečná podoba usnesení  
a předseda OS Pardubice Tomáš Bouška jednání konference ukončil. 
 

 

Zapsal: Milan Heglas dne 11. 3. 2017  

Schválil: Tomáš Bouška 

 

 

 

 

Přílohy:  Usnesení 

  Zpráva revizní komise za r. 2016 

  Konečný letový plán 2017 vč. všech vyznačených mistrovství 

  Přihláška na sezónu starých holubů 2017 


