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Zápis ze schůze výboru OS konané dne 8. 8. 2016 v Sezemicích 

 
Přítomni: Výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk Holub, Jan 
Filipi, Josef Novák st. 

 
 

1. Zhodnocení průběhu závodní sezóny starých holubů 2016 
 

Předseda a výcvikář OS Pardubice zhodnotili průběh závodní sezóny starých holubů 2016 a 

konstatovali, že se podařilo uskutečnit všechny plánované závody v předem dohodnutých 
kooperacích a nebyly zjištěny žádné závažné problémy nebo porušení závodního řádu. 

 
2. Projednání žádostí o odpuštění plateb za nahlášené holuby 

 

Členové výboru projednali žádosti o odpuštění plateb za nahlášené a nenasazené holuby. 
Chovateli Waldhauserovi z MS Svítkov byla odpuštěna celá platba za objednané holuby na 

závody, na které tento chovatel nemohl nasadit z důvodu jeho vážného zdravotního stavu. 
Chovateli Kubelkovi z MS Přelouč byla odpuštěna polovina z platby za objednané a nenasazené 

holuby v sezóně 2016, a to z důvodu již avizované předsezónní otravy jeho holubů a skutečnosti, 
že ani po následném léčení nemohli být tito holubi nasazováni na závody OS.  

 

3. Žádosti o členství v MS Přelouč 
 

Pokladník OS Ing. Zbyněk Holub informoval výbor OS o žádostech chovatelů Karla a Jakuba 
Matejovie a Milana Heglase mladšího o členství v MS CHPH Přelouč. Dle obdržených mapových 

podkladů se holubníky uvedených chovatelů nacházejí v obci Kobylnice (okres Kutná Hora), 

zhruba 9 km před současným prvním chovatelem OS CHPH Pardubice panem Štočkem. 
Výbor OS rozhodl, v souladu se schváleným a uplatňovaným mechanismem přijímání nových 

členů z okrajových území OS, že vzhledem k poloze výše uvedených žadatelů, bude o schválení 
jejich členství v MS Přelouč rozhodnuto na podzimní konferenci delegátů. 

 

4. Výměna roštů v přepravních boxech 
 

Výbor diskutoval o testování plastových roštů v přepravních boxech. Nebyly zaznamenány žádné 
negativní připomínky. Dále byly hodnoceny jednotlivé výhody a nevýhody dřevěných 

(dřevodrátěných) a plastových roštů: 
Dřevěné rošty 

 mají omezenou životnost 

 dřevěné rámy praskají, případně se vlivem vlhkosti kroutí 

 drátky na okrajích roštů často vyčnívají – možná poranění holubů 

 pevná konstrukce rámu roštu neumožňuje snadné vyndávání při čištění boxu – dochází k 

ničení dřevěných rámů roštu a páskových úchytů vypouštěcích dvířek boxů. 

 



 

Plastové rošty 

 neomezená životnost, možnost výměny jednotlivých dílů 

 snadné vyndávání roštu při čištění – prohnutím roštu 

 komfortní a bezpečná přeprava pro holuby 

 nižší hmotnost proti dřevěným boxům 

 
Výbor OS z výše uvedených důvodů rozhodl o prospěšnosti provedení výměny dřevěných roštů za 

plastové. Vzhledem k předpokládané ceně výměny roštů – cca 54.000,- Kč, bude konečné 
rozhodnutí o výměně roštů ponecháno na rozhodnutí delegátů podzimní konference OS 

Pardubice. 

 
5. Technický stav přepravního prostředku 

 
Předseda výboru informoval o sdělení pana Milana Brože o špatném stavu vnitřní konstrukce 

vozíku s kapacitou 60 boxů. Bylo dohodnuto, že tento stav je nutno napravit a v případně 

možnosti ještě vylepšit konstrukci vozíku tak, aby tyto úpravy přispěly ke kvalitní přepravě a 
pohodlí holubů. O provedení opravy, možnosti technických úprav a finančního rozpočtu bude 

s panem Brožem dále jednáno. 
 

6. Závodní výsledky OS Pardubice 2016 
 

Místní spolky nahlásí do 17. 9. 2016 závazné počty objednávek ročenek 2016. Formát stejný jako 

v letech minulých, cena ročenky bude závislá na počtu objednávek, předpokládaná cena 100,- Kč. 
Objednávky zasílat tajemníkovi OS Pardubice P. Horníčkovi (tel. 602824817, e-mail: 

pav.hornicek@seznam.cz) 
 

7. Volby 2016 

 
Výbor OS připomíná nutnost provedení voleb v MS do 18. 10. 2016 a zároveň nahlášení volebních 

výsledků (jméno chovatele a jeho funkce ve výboru MS) a kandidátů do výboru a revizní komise 
OS tajemníkovi OS Pardubice. 

Volební konference OS CHPH Pardubice se uskuteční v období přelomu měsíce října a listopadu. 
 

 

 
Zapsal: Pavel Horníček dne 10. 8. 2016  

Schválil: Tomáš Bouška 


