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ZÁVODNÍ ŘÁD CHPH. 

 

Závazný při pořádání oficiálních závodů poštovních holubů pro všechny chovatele a organizační slož-
ky Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů (dále jen ČMS CHPH). 

O B S A H  

I. ORGANIZACE ZÁVODNÍHO PROVOZU 

§ 1 Pořádání oficiálních závodů – závodní kategorie 

§ 2 Povinnosti pořadatele závodu – přehled povinností pořadatele  

§ 3 Zasazovací středisko – pravomoc ke zřizování a rušení – hostování v jiném ZS 

§ 4 Vedoucí zasazovacího střediska – jeho zástupci – přehled povinností vedoucího ZS 

§ 5 Uživatel zasazovacího střediska – přehled povinností – přehled práv uživatele 

II. ČINNOST ZÁVODNÍCH KOMISÍ V ZASAZOVACÍM STŘEDISKU 

§ 6 Zasazování holubů – zasazovací komise – zasazující chovatel – činnost zasazovací komise 

§ 7 Uzavírání konstatovacích hodin 

§ 8 Otevírání a vyhodnocování konstatovacích hodin  

§ 9 Kontrola a doplňování výpočetních podkladů v ZS  

§ 10 Elektronické systémy  

§ 11 Computerové hodiny 

III. MANIPULACE SE ZASAZENÝMI HOLUBY 

§ 12 Opatření v zasazovacím středisku přemisťování zasazených holubů – skladování zasazených 
holubů – přeprava zasazených holubů do svozových uzlů – ulétnutí zasazených holubů 

§ 13 Přeprava holubů na závod – společný transport holubů a holubic – půdorysná plocha boxů – 
zodpovědnost přepravce holubů – zodpovědnost pořadatele závodu 

§ 14 Start závodu poštovních holubů – pokyn ke startu – zásady provádění startu – vypouštěcí místa 
– náhradní místo startu – potvrzení o vypuštění holubů 

IV. PRŮBĚH A VÝSLEDKY ZÁVODU 

§ 15 Konstatování holubů – obecné zásady – řešení havarijních situací 

§ 16 Podkladní materiály pro výpočet výsledků – potvrzení o vypuštění holubů – souborný protokol 
ZS – zasazovací list účastníka závodu 

§ 17 Výpočet výsledků – výpočetní pásma oblastních závodů – výpočetní celky nadoblastních závo-
dů – vzdálenost závodu – čistá doba letu holuba – rozchod hodin – neutralizační noční doba 

§ 18 Vydávání výsledků závodů – první kopie zasazovacího listu jako podklad pro reklamaci – uspo-
řádání výsledkových listin – opravy výsledků závodů – výpočtář výsledků 

V. KONTROLY ZÁVODNÍHO PROVOZU 

§ 19 Organizování kontrolní činnosti – vlastnictví závodníka – funkcí konstatovacích hodin – průběhu 
závodu u chovatele – použití tajných opatření – zasazovacího střediska – antidopingová kontro-
la 

VI. POSTIHY A ODVOLÁNÍ 

§ 20 Disciplinární řízení – kdy a proti komu nutno řízení zavést 

§ 21 Postihy za přestupky proti ZŘ – postihy jednotlivců – postihy zasazovacích středisek  

§ 22 Odvolací řízení – odvolání se účastníka závodu – odvolání se zasazovacího střediska – odvo-
lání se provozovatele služeb - lhůty pro vyřizování odvolání 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

PŘÍLOHY 
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VSTUPNÍ USTANOVENÍ 

Schválením tohoto Závodního řádu konferencí delegátů dne 15. 2. 2020 se ruší v celém rozsahu do-
posud platný Závodní řád, včetně veškerých dodatků. 

I. ORGANIZACE ZÁVODNÍHO PROVOZU 

§  1 Pořádání oficiálních závodů  

1. Je výhradně v pravomoci Oblastního spolku CHPH (dále jen OS CHPH), Zemských spolků 
CHPH a povolených klubů. Pořadatel může uspořádat oficiální závod pouze za podmínek, kdy 
umožní účast všem členům pořadatelské organizace. U nadoblastních závodů 
/mezioblastních nebo zemských/ přebírá OS CHPH zodpovědnost za vnitřní organizaci zá-
vodního provozu a dodržování závodního řádu ve svém regionu. Mezinárodní závody jsou 
platné jen po předchozím schválení ŘV zemského spolku. 

2. Závodní kategorie, dané věkem a pohlavím závodníků, mohou závodit libovolně ve společ-
ných závodech. Nelze vydávat společné výsledky kategorie holoubat a ostatních kategorii. 
Upřesnění a zvláštní požadavky na závodní kategorie definují propozice výstav a propozice 
výkonnostních soutěží. 

3. Vzdálenost závodu musí být nejméně 95 km na holubník účastníka závodu. 

§  2 Povinnosti pořadatele závodu. 

1. Dodržovat v plném rozsahu ustanovení platného ZŘ. 

2. Zajišťovat potřebné formality související s pořádáním závodů. 

3. Vydávat pohotově kompletní výsledkové listiny pořádající organizace, včetně schválených pá-
sem, v přehledném a informativním uspořádání.  

4. Ustanovit nejméně tříčlennou komisi OS CHPH /dále jen JURY/ a jmenovat vedoucího. JURY 
je pověřena operativním vyřizováním sportovně-technických změn (vyřazení holubů, vyřazení 
chovatelů, zjištěné ulétnutí při přepravě, nepřiměřený náskok apod.) během závodní sezóny. 
Trvalá platnost všech rozhodnutí JURY je podmíněna dodatečným schválením výborem OS. 

5. Ustanovit osobu (osoby) zodpovědné za kontrolu a archivaci závodní dokumentace. Archivo-
vat výpočetní podklady výsledků, včetně konstatovacích pásek hodin a závodního označení, 
po dobu 2 let tak, aby bylo kontrole k dispozici nejméně 2 kompletní ročníky závodní doku-
mentace. 

6. Provádět kontroly jednotlivých účastníků závodu, činnosti ZS a práce provozovatelů služeb z 
hlediska ZŘ, případně pověřovat postupně kontrolní činností jednotlivá ZS. 

§  3 Zasazovací středisko  

Je zařízení sloužící k organizaci závodního provozu (dále je ZS). Jeho základem bývá jeden nebo 
více Místních spolků CHPH (dále jen MS), nebo základních organizací (ZO). 

1. Zřizovat a rušit ZS je v pravomoci výboru OS CHPH. 

2. Prostory zřizovaného ZS musí zaručovat regulérní podmínky pro činnost závodních komisí a 
manipulaci se zasazenými holuby při všech povětrnostních podmínkách 

3. Důvod ke zrušení ZS je dán nedodržováním ustanovení ZŘ, nedodržováním pokynů pořada-
tele závodů /OS CHPH/, snížením počtu závodících členů pod hranici umožňující regulérní 
činnost. 

4. Hostovat v ZS jiné oblasti může chovatel i bez souhlasu vlastního OS CHPH. Místní spolek, 
nebo ZO umožňující hostování chovatele a přijímající nového člena je povinna před přijetím 
člena nebo hostujícího chovatele: 

a) Zvážit, zda poloha holubníku hostujícího nebo nového člena výrazně nenarušuje územní 
celistvost OS  

b) Nechat si odsouhlasit svým zřizovatelem (výbor OS CHPH), zařazení nového nebo hostu-
jícího chovatele do výsledkových listin OS na základě předpokladu, že poloha holubníku 
hostujícího nebo nového chovatele nezpůsobí z daného letového směru poškození ostat-
ních účastníků závodu vlastního OS CHPH. Hostující chovatel musí mít ve výsledkové lis-
tině i v tabulkách soutěží OS místo označení MS nebo bydliště uvedeno „hostující“. Za-
hraniční chovatel příslušnost ke státu. 
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V blízkosti státních hranic lze povolit hostování chovatelů ze Slovenska, Rakouska, Německa 
a Polska. OS, které povolí hostování chovatelů s holubníkem mimo území ČR, musí zaslat je-
jich jmenný seznam za uplynulou sezónu výcvikáři zemského spolku do 31.3. 

Vydaný souhlas k hostování je platný jen pro příslušnou závodní sezónu. Hostování MS a ZO 
není povoleno. 

§  4 Vedoucí zasazovacího střediska a jeho zástupci.  

Vedoucí ZS je ustanovován do funkce výborem OS CHPH, přičemž se přihlíží k návrhům MS a 
ZO. Vedoucí ZS plně zodpovídá pořadateli závodů za organizační chod ZS a regulérnost prová-
děných činností z hlediska ZŘ. Vedoucí ZS je oprávněn jmenovat svého zástupce z řad uživatelů 
ZS a pověřit jej pravomocemi v rámci ZS. Výbor OS CHPH je oprávněn odvolat vedoucího ZS.  

Vedoucí ZS je povinen: 

a) Řídit chod ZS ve smyslu ZŘ a vyžadovat jeho bezvýhradní dodržování od uživatelů ZS. 

b) Souběžně s prací závodních komisí zajistit kontrolu výpočetních podkladů a zorganizovat 
jejich předání do stanoveného termínu. 

c) Určovat složení závodních komisí v ZS. 

d) Dle vlastního uvážení provádět kontroly uvnitř ZS, včetně použití tajných opatření. 

e) V nezbytných případech vydávat pokyny k manipulaci se zasazenými holuby a organizo-
vat dozor nad touto činností. 

f) Zajistit bezpečné uložení závodního označení, razítek, plombovacího materiálu, nasazo-
vací antény elektronického systému a ostatních potřeb zajišťujících regulérnost závodní 
činnosti v uzamčených prostorách, či schránkách, vybavených dvěma zámky tak, aby toto 
zařízení nebylo dostupné uživatelům ZS. Klíče od jednotlivých zámků musí mít dvě různé 
osoby. 

§  5 Uživatel ZS  

Musí být organizován prostřednictvím ZO nebo MS CHPH v Českomoravském svazu chovatelů 
poštovních holubů. Při ustavení chovatelského týmu (dva a více chovatelů – členů svazu) závodí-
cího na společné výsledky (jeden zasazovací list) je tento tým dále považován za jednoho chova-
tele při všech úkonech závodní činnosti i při uplatnění disciplinárních opatření. V názvu týmu musí 
být alespoň jedno příjmení člena týmu. Seznam členů chovatelských týmů musí být každoročně 
do 31.3. předán výcvikářům zemských spolků. Členové ustanoveného týmu nesmějí být členy ví-
ce týmů a nesmí závodit mimo tým na jiné jméno.  

1. Uživatel ZS je povinen: 

a. Bezpodmínečně dodržovat ustanovení ZŘ a aktivně se podílet na činnosti ZS. 

b. Dbát pokynů a podřizovat se rozhodnutím vedoucího ZS, případně jeho zástupců, pokud 
tato rozhodnutí nejsou v rozporu s ustanoveními ZŘ. 

c. Do stanovených termínů uhradit veškeré platby spojené se závodní činností. 

d. Zasazovat na závod holuby zdravé, nedopované bez zřetelných vnějších příznaků one-
mocnění. Na vyzvání vedoucího ZS je chovatel povinen předložit ve stanoveném termínu 
veterinární osvědčení o zdravotním stavu chovu.  

e. Zasazovat na závod holuby opatřené jediným neporušeným rodovým kroužkem, platným 
v členských zemích FCI, ne starším 15 let. Od kroužků musí být schopen předložit průka-
zy o vlastnictví. Vlastnický převod holuba zúčastňujícího se závodů není možný od 1. 
dubna do 30. září běžného roku. Místní spolky mají povinnost vést evidenci rodových 
kroužků. 

f. Závodit na společné výsledky mohou chovatelé jen v případě, že přímá vzdálenost mezi 
holubníky nepřesáhne 100 metrů. Pro výpočet závodů se použije kratší doletová vzdále-
nost. Z jedné GPS souřadnice mohou soutěžit max. 3 chovatelé nebo 3. chovatelské týmy 

g. V souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., ukládá Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené 
vakcinace, povinnost vakcinace poštovních holubů proti Newkastelské chorobě (Paramy-
xo). Vakcinace může být provedena pouze inaktivovanými vakcínami. 

h. Každý chovatel je povinen před zahájením závodní sezóny, doložit vedoucímu zasazova-
cího střediska potvrzení, že jeho holubi jsou v imunitě proti Newkastelské chorobě (Para-
myxoviróze holubů). Potvrzení musí obsahovat jméno a adresu chovatele, počet holubů, 
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použitou vakcínu, datum vystavení a podpis s razítkem veterinárního lékaře, který potvr-
zení vystavil. Originály potvrzení musí být uloženy k závodní dokumentaci OS. 

2. Uživatel ZS má právo: 

a. Být včas vyrozuměn o změnách v programu činnosti ZS. 

b. Vhodnou formou vznášet k vedoucímu ZS náměty a požadavky na změny v organizaci 
závodního provozu a podávat protesty proti rozhodnutí závodních komisí a dalších orgánů 
OS. 

 

II. ČINNOST ZÁVODNÍCH KOMISÍ V ZASAZOVACÍM STŘEDISKU 

§  6 Zasazování holubů 

Zajišťuje hlavně odbavování závodníků k přepravě na start a přípravu podkladů pro vyhodnoco-
vání a výpočet závodu. Veškeré písemné materiály používané při závodním provozu, zvláště pak 
podklady pro výpočet výsledků, musí být jak u originálu, tak i kopií vyhotovovány nesnadno sma-
zatelným způsobem (např. propisovací tužka a kopírovací papír, psací stroj, rozmnožovací stroj 
apod.). Pro žádné úkony spojené s vyhodnocením a dokumentací závodu nelze použít opis zasa-
zovacího listu. 

1. Uspořádání pracoviště musí dovolovat přehledností rozmístění pracovních stolů a zaplňova-
ných přepravních boxů, kontrolu činnosti komisí a dohled nad zasazenými holuby. Uvedené 
předpoklady musí být splněny i při zasazování za ztížených podmínek (tma, nepříznivé poča-
sí). 

2. Zahájení zasazování závodu, nebo dvou souběžně zasazovaných závodů je přípustné pouze 
za přítomnosti nejméně 5 ti účastníků závodu (závodů) jako fyzických osob, přičemž tento po-
čet musí být zachován po celou dobu zasazování. Pokyn k zahájení zasazování může dát 
pouze vedoucí ZS nebo jeho zástupce, a to v hodinu předem k tomu stanovenou. Při nedodr-
žení minimálního počtu nasazujících je ZS vyřazeno z příslušného závodu (závodů), opako-
vání přestupku je důvodem k uzavření ZS.  

3. Zasazovací komise provádí protokolární záznamy o zasazovaných holubech, opatřuje je zá-
vodním označením, a odpovídá za řádné umístění holuba do boxu. Kontroluje zdravotní stav 
zasazených holubů a vyžaduje po zasazujících chovatelích dodržování ZŘ při zasazování ho-
lubů. Zasazovací komisi tvoří 3 funkčně rovnocenné osoby, schopné plnit požadované úkony. 
Členové zasazovací komise nesmí být v příbuzenském vztahu se zasazujícím chovatelem 
(syn, manželka, otec, bratr...nebo člen týmu). Všichni členové zasazovací komise zodpovídají 
za pečlivost a regulérnost práce komise. Nedodržení ustanovení ZŘ o činnosti zasazovací 
komise je důvodem k disciplinárním opatřením vůči jejím členům. 

4. Zasazující chovatel je povinen předat připraveného holuba zasazovací komisi k přidělení zá-
vodního označení, zapsání do ZL a vložení do přepravního boxu. Chovatel má právo kontro-
lovat správnost zápisů v zasazovacím listě a upozorňovat na chyby členů komise. Chovatel je 
oprávněn předem si v zasazovacím listě vyplnit záhlaví ZL, čísla rodových kroužků a pohlaví 
závodníků. 

5. Činnost zasazovací komise. Hlavní zásady: 

a. Používané závodní označení musí být schváleno prezidiem ČMS. Je nepřípustné použí-
vat jiné závodní označení holubů, než jaké komisi přidělil vedoucí ZS.  

b. Chybný zápis do zasazovacího listu možno opravit pouze do okamžiku ukončení práce 
zasazovacích komisí. Chyba v zápise do zasazovacího listu se opravuje přeškrtnutím 
chybného údaje a jeho správným uvedením do kolonky "opravy a poznámky". Pokud je 
zmatečná značná část údajů, celý řádek se proškrtne a správný zápis se provede do řád-
ku následujícího. V takovémto případě je nutno posunout číslování všech řádků u násle-
dujících holubů v zasazovacím listě. Číslování řádků musí být vzestupnou řadou. Oprava 
v ZL musí být stvrzena podpisem člena komise. Chybějící podpis je důvodem k vyřazení 
holuba ze závodu. 

Popis práce zasazovací komise při odbavování závodníka: 

c. Člen komise převezme od chovatele nasazovaného holuba a sám či další člen přečte za-
pisovateli všechny údaje na rodovém kroužku. 

d. Zapisovatel zanese číslo rodového kroužku a pohlaví závodníka (H, He) do řádku, který 
mu určí chovatel, případně při předepsaném zasazovacím listě tento řádek vyhledá. 
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e. Zapisovatel zapíše dále do tohoto řádku číslo (vnější – veřejné) závodního označení a 
předá jej k umístění na nohu holuba. Člen komise, který tento úkon provádí, přečte pro 
zpětnou kontrolu nahlas celý údaj na závodním označení a upevní jej na nohu holuba. 
Pokud jsou použity gumy s (papírovým) nosičem, musí být odpovídající část nosiče se 
jménem chovatele přiložena k zasazovacímu listu chovatele. 

f. Člen zasazovací komise, vkládá holuby s řádně připevněným závodním označením do 
jednotlivých přepravních boxů.  

g. O zdravotní způsobilosti holubů nasazovaných na závod rozhoduje veterinární lékař. Zpo-
zoruje-li zasazovací komise u holuba zřetelné příznaky onemocnění, je její povinností ne-
připustit ho do závodu.  

h. Zodpovědnost za svou činnost stvrzují všichni tři členové zasazovací komise svými podpi-
sy v dolní části zasazovacího listu. 

§ 7 Uzavírání konstatovacích hodin: 

Zajišťuje hlavně průběžnou kontrolu zabezpečovacích funkcí konstatovacích hodin, jejich připra-
venost pro závod z hlediska ustanovení ZŘ, ověřování konstatovací pásky, plombování hodin a 
úkony spojené se spuštěním hodin podle oficiálního časového signálu. 

1. Připuštění konstatovacích hodin k závodu je možné za předpokladu, že vyhověly ve všech oh-
ledech předsezónní kontrole jejich zabezpečovacích funkcí. O této kontrole musí být vyhoto-
ven zápis se všemi zásadními údaji (viz vzor v příloze) a předán výcvikáři OS. 

2. Regulérnost uzavírání podmiňuje přítomnost minimálně pěti samostatných účastníků závodu. 
Doba odevzdávání konst. hodin uzavírací komisi je stanovena na základě vnitřní organizace 
střediska vedoucím ZS. Při nedodržení minimálního počtu účastníků je ZS vyřazeno 
z příslušného závodu, opakování přestupku je důvodem k uzavření ZS (§ 21 odst. 2). 

3. Komise uzavírání hodin je tvořena 2 funkčně rovnocennými osobami, schopnými technicky 
zvládnout požadované úkony. Členy komise jmenuje vedoucí ZS z řad uživatelů střediska. 

4. Chovatel zodpovídá za přípravu hodin z hlediska správného nastavení, funkční způsobilosti a 
neporušenost papírové konstatovací pásky při předání hodin uzavírací komisi. 

5. Činnost komise uzavírání hodin.  

Povinnosti uzavírací komise: 

a. Provádění namátkové kontroly funkce zabezpečovacího mechanismu hodin /spolehlivost 
děrování při uzavírání a otevírání víka hodin, nemožnost pootočení dutinkovým kotoučem 
na hřídeli bez použití mechanismu hodin a pod./. 

b. Zjištění, zda se hodiny nacházejí ve výchozí klidové poloze dané jejich konstrukčním pro-
vedením. 

c. Spolehlivé ověření založené pásky, razítkem organizace nebo jiným obtížně padělatelným 
znamením a dvěma podpisy členů komise s možností zastoupení vedoucím ZS. 

d. Za ověřením založené pásky (směrem k prvnímu otisku) udělat svislou dělící čáru. 

e. Plombování konstatovacích hodin nezaměnitelnou plombou nebo pečetí z důvodu ome-
zení možností k provádění podvodných manipulací. 

f. Členové komise uzavírání hodin zodpovídají za pečlivost a regulérnost práce komise. Ne-
dodržování ustanovení ZŘ o činnosti uzavírací komise je důvodem ke disciplinárním opat-
řením vůči jejím členům. 

Práva uzavírací komise: 

h. Vyřadit z uzavírání hodiny se špatnou funkcí zabezpečovacího mechanismu, s porušenou 
schránkou nebo upravenými průhlednými kryty, dále pak hodiny nestanovující jednoznač-
ně čas konstatování holuba, hodiny dosud neopravené po jištění jejich závadnosti při 
předchozích akcích apod. 

6. Spouštění konstatovacích hodin se provádí jednotně na povel vedoucího ZS, vydávaný dle 
oficiálního časového znamení /rádio, televize, zdroj středoevropského času ESR/. Pro případ 
poruchy se doporučuje zdvojovat zdroj časového znamení přesně seřízenými hodinami s vte-
řinovým ukazatelem.  

7. Potažení pásky po provedení spouštěcího otisku snižuje možnosti nedovolených manipulací s 
hodinami. Správný postup tohoto úkonu je následující: 
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a. Při provádění spouštěcího otisku nesmí chovatel dotáhnout hodiny do výchozí klidové po-
lohy. 

b. Potažení provádí vedoucí ZS nebo jeho zástupce, přičemž sleduje, zda se pohybuje kon-
statovací /papírová/ páska hodin. Pokud chovatel dotáhl hodiny do výchozího klidového 
stavu /na doraz/, je proveden kontrolní otisk. Vedoucí ZS nebo jeho zástupce pak nahlásí 
číslo dutinky, které má chovatel ve svých hodinách k dispozici pro první konstatování. 

c. Číslo dutinky se zaznamenává do "Zasazovacího listu", kolonka "Číslo dutinky" /viz. přílo-
ha ZŘ/. U elektronických hodin nutno zapsat tímto způsobem i uzavírací kód hodin. 

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. 

9. Dodatečné uzavírání konstatovacích hodin 

a. Nerozejdou-li se hodiny při spouštění nebo nebylo-li možno připravit hodiny ke spuštění 
ve stanovenou hodinu, spustí je uzavírací komise dodatečně s uplatněním všech přísluš-
ných ustanovení ZŘ. Dodatečné spuštění hodin uzavírací komisí v zasazovacím středisku 
lze provést ihned po jejich opětovném nastavení a zaplombování. Pokud není možno po-
užít oficiální časový signál, lze využít přesně seřízených hodinek, zdvojujících časové 
znamení /viz. § 7, odst. 6/. 

b. V případě zastavení hodin po ukončení činnosti ZS a před konstatováním prvního holuba 
může hodiny otevřít a znovu uzavřít pouze chovatel pověřený dodatečným uzavíráním 
hodin. Touto funkcí ho pověřuje vedoucí ZS a pro svou činnost musí být vybaven pohoto-
vým zdrojem přesného času nebo oficiálního časového znamení a pomůckami pro ověře-
ní pásky a zaplombování hodin. Pokud to charakter závady dovoluje, zůstává v hodinách 
původní ověřená konstatovací páska. Hodinovou a minutovou ručičku nutno nastavit na 
čas dodatečného spouštění, ukazatel dnů na nejvyšší číslo. Pokud to dovolí konstrukce 
hodin, je nutné poznačit na pásku údaje o dodatečném uzavření. Pro kontrolu se provede 
při dodatečném spouštění hodin kontrolní otisk v hodinách pověřeného chovatele. Po pro-
vedení dodatečného spuštění hodin popotáhne funkcionář pověřený havarijním uzavírá-
ním hodin páskou a o mimořádné události provede zápis s příslušnými časovými údaji a s 
popisem charakteru poruchy. Zápis podepsaný oběma aktéry se předá vedoucímu ZS při 
otevírání hodin. 

c. Výpočtáře nutno na mimořádnou událost upozornit záznamem v Zasazovacím listu, do 
kolonky "Dodatečná manipulace". 

§  8 Otevírání a vyhodnocování konstatovacích hodin.  

Zajišťuje hlavně provedení otevíracího otisku s časovým znamením, kontrolu neporušenosti 
plomb a původnost konstatovací pásky, vyhodnocení konstatovací pásky a zpracování podkladů 
pro výpočet výsledků závodu. Otevření, vyhodnocení a opětovné uzavření všech nebo jen někte-
rých konstatovacích hodin lze provést při několikadenním trvání závodu i v průběhu konstatování 
holubů, v tomto případě nesmí být chod mechanických hodin pozměněn. Rozchod hodin se vy-
hodnotí až při definitivním vyhodnocení závodu. 

1. Otevírací otisk se provádí jednotně na povel vedoucího ZS, vydávaný dle oficiálního časového 
znamení v dobu, předem k tomu stanovenou v rámci střediska. V mimořádných případech lze 
provést otevírací otisk i dodatečně s oficiálním časovým znamením. Tuto výjimku lze připustit 
jen po dobu činnosti vyhodnocovacích komisí a nutno ji pro výpočtáře uvést do zasazovacího 
listu v kolonce "Dodatečná manipulace". 
Upozorní-li chovatel na technické riziko provedení otevíracího otisku /natržená páska, plné 
hodiny, mechanická závada/, možno zachránit konstatované holuby za předpokladu, že lze 
ještě před otevíracím otiskem popotáhnout páskou, či provést jiný zabezpečovací úkon, odpo-
vídající typu hodin. V takovém případě tříčlenná komise v čele s vedoucím ZS popotáhne 
páskou a hodiny otevře před stanovenou dobou, zkontroluje dodržení jediné dírky v posledním 
konst. otisku nebo těsně za ním a hodiny v otevřeném stavu připraví tak, aby bylo možno pro-
vést řádný otevírací otisk pro možnost rozpočtu rozchodu hodin. O úkonu třeba provést struč-
ný zápis a přiložit jej k pásce, není však třeba provádět záznam do kolonky "Dodatečná mani-
pulace" v zasazovacím listě.  
Elektronické hodiny musí být po otevíracím otisku napojeny na tiskárnu a data vytištěny. Vý-
tisk má platnost konstatovací pásky. Odečtení dat s displeje je povoleno pouze v havarijním 
případě (porucha tiskárny, baterie) hodin Benzing, odečítaná data musí být úplná. Výtisk pro-
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vedený chovatelem (mimo činnost otevírací komise) nelze použít k vyhodnocení závodu. O 
odečtu dat z displeje musí být vyhotoven protokol ve kterém bude uveden také popis závady. 

2. Potažení pásky po provedení otevíracího otisku má zabezpečovací charakter. Provádí je ve-
doucí ZS nebo jeho zástupce při dodržování zásad platných pro tento úkon u spouštěcího 
otisku. Současně při tom kontroluje neporušenost plomb. 

3. Vyhodnocovací komise je tvořena 3 funkčně rovnocennými osobami, schopnými technicky 
zvládnout požadované úkony. Vyhodnocovací komise ustanovuje vedoucí ZS z uživatelů stře-
diska. 
Zahájení činnosti vyhodnocovací komise není limitováno počtem konstatovacích hodin, při-
pravených k otevírání. Podmínkou regulérního zahájení i průběhu vyhodnocování je přítom-
nost vedoucího ZS nebo jeho zástupce a možnost vytvoření alespoň jedné vyhodnocovací 
komise dle podmínek ZŘ. 

4. Chovatel musí dodržovat při otevírání a vyhodnocování vlastních konstatovacích hodin násle-
dující ustanovení: 

a. V ojedinělých případech může požádat o havarijní nebo dodatečné otevření hodin, pokud 
jsou splněna příslušná ustanovení. 

b. Chovatel nesmí být členem tříčlenné komise pověřené otevřením a vyhodnocením jeho 
hodin, může však této činnosti přihlížet s možností upozorňovat na rozpory a chyby způ-
sobem, který nebude rušivě zasahovat do práce komise. 

c. Chovatel si nesmí otevřít své konstatovací hodiny, které uzavřela komise, a to ani v mimo-
řádných případech. Pokud se chovatel nedostaví k řádnému otevírání hodin, musí přinést 
hodiny zaplombované k některé další činnosti závodních komisí v ZS. Hodiny předloží ke 
kontrole a otevření výhradně vedoucímu ZS. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem ke 
disciplinárnímu postihu chovatele. 

5. Činnost vyhodnocovací komise spočívá na zásadách vedoucích k ochraně chovatele před 
sportovním poškozením. Účastník závodu, který v jeho průběhu řádně dodržel všechna usta-
novení ZŘ, má nárok na řešení sporných situací u vyhodnocovací komise následujícím způ-
sobem: 

a. Je-li konstatovací otisk nečitelný, lze k určení času pro výpočet rychlosti holuba použít 
nejbližší následující, správný a čitelný otisk. 

b. Zaviní-li vyhodnocovací komise vysypání tub z kotouče, nutno připustit dobrozdání chova-
tele o jejich pořadí. 

c. Bylo-li nastaveno na ukazateli dnů při uzavírání hodin jiné číslo, než stanovil pořadatel 
závodu, ale údaje možno jednoznačně vyhodnotit, pak není tento omyl chovatele důvo-
dem k vyřazení hodin ze závodu. 

6. Jednoznačné vyřazení hodin: 

a. Je-li nečitelný uzavírací nebo otevírací otisk. 

b. Nebyl-li proveden otevírací otisk. 

c. Zjistí-li se u hodin uvolněné ukazatele razících ciferníků, nebo byl-li zjištěn rozpor mezi 
polohou ukazatelů na viditelných a razících cifernících. 

d. Vyskytnou-li se u konstatovacích hodin obvyklého provedení na papírové konstatovací 
pásce zabezpečovací označení /dírky/ v jiném počtu a rozložení než – jedna dírka vzniklá 
řádným uzavřením víka u komise před spouštěním hodin, nacházející se na pásce mezi 
čarou ohraničující konec ověřovacího pole a prvním otiskem - druhá dírka vzniklá otevře-
ním hodin u komise za posledním otiskem, případně v posledním otisku. 

e. Došlo-li ke zřetelnému porušení zabezpečovacích opatření u hodin nebo schránky hodin, 
a to nahodile či v podvodném úmyslu /ve druhém případě následují disciplinární opatření/. 

f. Byla-li při vyhodnocování hodin zjištěna skutečnost, umožňující nedovolenou manipulaci, 
aniž by k této došlo. V případě, že další zabezpečení hodin vylučují podvodnou manipula-
ci, jsou hodiny ze závodu vyřazeny bez následujících disciplinárních opatření vůči chova-
teli. 

g. Jsou-li v jedné tubě, případně dutince kotouče dvě či více závodních označení holuba, vy-
řadí se pouze toto konstatování. /Možnost dvou závodních označení na jeden otisk 
usnadňuje jejich podvrhnutí.  
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h. Pokud u elektronických hodin jištěných uzavíracím kódem, je zjištěn při otevírání hodin ji-
ný kód, než byl zapsán při uzavření. 

7. Popis práce vyhodnocovací komise: 

a. Konstatovací hodiny k otevření a vyhodnocení přiděluje komisi vedoucí ZS. Hodiny jsou 
popotaženy po otevíracím otisku a mají zkontrolovánu neporušenost plomby. 

b. Dojde-li při vyndávání konstatovací pásky z hodin k jejímu přetržení, komise pásku podle-
pí, spoj ověří podpisy a provede její vyhodnocení. 

c. Člen komise, pracující s dutinkovým kotoučem, nahlásí zapisovateli pro kontrolu číslo du-
tinky prvního konstatovaného holuba (číslo kódu u el. hodin), postupně pak vytahuje jed-
notlivě závodní označení z kotouče způsobem, který vylučuje jejich záměnu. Hlasitě přeč-
te závodní označení a tajné číslo, případně ohlásí prázdnou dutinku či jiný její stav a uve-
de číslo dutinky. U elektronických hodin a systémů provede vytištění dat tiskárnou (nepři-
pojenou k PC). 

d. Vyhodnocovatel pásky zkontroluje původnost ověření pásky, polohu a počet dírek 
/značení/ v pásce, dále pak vyhodnotí uzavírací a otevírací otisk a údaje nadiktuje zapiso-
vateli pro zanesení do záhlaví zasazovacího listu. Pokud je první konstatování holuba v ji-
né dutince, než je uvedeno v kolonce v záhlaví zasazovacího listu, provede komise pečli-
vé vyšetření náležitosti jednotlivých dutinek k otiskům, přičemž každý otisk na konstatova-
cí pásce musí být popsán číslem příslušné dutinky. 

e. Otisk na konstatovací pásce hodin obvyklého provedení se vyhodnocuje do mezery 
/vpravo/ mezi otisky, přičemž pole k sobě příslušející se oddělí svislou čarou. V neobvyk-
lých případech lze vyhodnocování provádět na zvláštní papír, ověřený podpisy všech čle-
nů komise. 

f. Pokud příslušná dutinka v sobě nenese závodní označení holuba zasazeného pro vyhod-
nocovaný závod, otisk na pásce se nevyhodnocuje, ale připíše se k němu heslovité vy-
světlení důvodu otisku, např. holub z minulého závodu, kontrolní otisk, zabarvená páska 
apod. 

g. Pod vyhodnocení času se dále uvede na pásku (nebo na volný list) číslo rodového krouž-
ku konstatovaného holuba a jeho závodní označení. Pokud do hodin konstatuje více cho-
vatelů nebo se konstatují holubi z dvojzávodu, je třeba u každého otisku uvádět i jméno 
konstatujícího chovatele, případně ze kterého závodu je holub konstatován. Pokud není 
na pásce dostatek místa pro předepsané údaje u příslušného otisku, lze tyto údaje pře-
nést na přiložený list. Pásku (příp. přiložený list) podepíší všichni tři členové vyhodnoco-
vací komise bezprostředně za otevírací dírkou nebo otevíracím otiskem. Závodní označe-
ní a papírové nosiče gum musí být sumarizovány tak, aby je bylo možno při následné kon-
trole jednoznačně přiřadit k doletovému času. 

h. Na pásku se uvede název závodu a jeho datum, jména chovatelů, kteří do hodin konsta-
tovali, a název zasazovacího střediska. Obdobným způsobem je připraven pro archivaci 
výtisk z tiskárny u elektronických hodin a systémů. 

i. Zapisovatel odsouhlasí u prvního konstatovaného holuba skutečně použitou dutinku s čís-
lem dutinky evidovaným při uzavíracím potažení hodin. Dále vyplní na základě vyhodno-
cení pásky časy spouštěcího a otevíracího otisku, případně provede záznam o dodatečné 
manipulaci s konstatovacími hodinami. 

i. Do řádku odpovídajícího nahlášenému závodnímu označení holuba provede zapisovatel 
záznam času doletu na základě vyhodnoceného otisku, přičemž do kolonky "Přílet – den" 
uvádí, kolikátý den po startu byl holub konstatován. Zkontroluje nahlášené tajné číslo 
gumy s údajem na papírovém nosiči a dopíše je do kolonky závodního označení. Zapiso-
vatel poté zpětně nahlásí vyhodnocovateli pásky číslo kroužku závodníka a jeho závodní 
označení. Opravy časových údajů se provádí do kolonky "Opravy a poznámky". Oprava 
v ZL musí být stvrzena podpisem člena komise. Chybějící podpis je důvodem k vyřazení 
holuba ze závodu. 

j. Po ukončení vyhodnocování opatří komise zasazovací list /případně listy/ třemi podpisy 
ve spodní části, a předá jej spolu s vyhodnocenou konstatovací páskou vedoucímu ZS ke 
kontrole. 

k. Případy dodatečného uzavírání a otevírání hodin, stejně jako situace s havarijním konsta-
továním holubů, vyhodnocuje komise po poradě s vedoucím ZS. Vedoucí ZS má právo 
rozhodovat ve smyslu ZŘ i tenkrát, není-li v ustanoveních ZŘ řešený případ konkrétně po-
jednán. 
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l. Po zapsání časů všech vyhodnocovaných holubů do rubriky "Přílet" v zasazovacím listě 
se nevyplněné řádky této rubriky proškrtnou vodorovnými čarami. 

m. Vyhodnocovací komise je v součinnosti s vedoucím ZS povinna na základě ustanovení 
ZŘ jednoznačně rozhodnout o vyřazení jednotlivých holubů či chovatele ze závodu. Ve-
doucí ZS je povinen vyhotovit o provedeném opatření zápis a zaslat jej výcvikáři OS. Za-
slání nedořešených podkladů výpočtáři je důvodem k disciplinárnímu řízení proti ZS. 

n. Členové vyhodnocovací komise zodpovídají za pečlivost a regulérnost práce komise. Ne-
dodržování ustanovení ZŘ o činnosti vyhodnocovací komise je důvodem k disciplinárním 
opatřením vůči jejím členům. 

§  9 Kontrola a doplňování výpočetních podkladů v ZS  

Má zabránit zbytečným chybám a neúplnostem ve výpočetních podkladech. Provádí ji vedoucí ZS 
nebo zástupce vedoucího ZS souběžně s prací závodních komisí, a to jak v den zasazování a 
uzavírání hodin, tak i v den vyhodnocování závodu. Provádí především: 

1. Okamžitou kontrolu zasazovacích listů, aby bylo možno ještě před ukončením činnosti zasa-
zovacích komisí vyjasnit případné nesrovnalosti. 

2. Okamžité předání druhých kopií zasazovacích listů a kopie souhrnného protokolu do auta 
přepravujícího holuby, kde zůstanou po celou dobu přepravy. Poté musí být předány funkcio-
náři pověřenému pořadatelem závodu. Druhá kopie ZL výcvikáře OS musí být takto zaslána 
předsedovi OS nebo jím pověřenému funkcionáři. 

3. Vyplňování souborného protokolu /předloha viz. příloha/ jako výpočetního podkladu za ZS pro 
každý pořádaný závod. 

4. Přípravu originálů zasazovacích listů jako výpočetních podkladů. 

5. Kontrolu vyhodnocení konstatovacích pásek. 

6. Odeslání souborného protokolu a originálů zasazovacích listů k výpočtu. 

7. Okamžité odeslání konstatovacích pásek k archivaci pověřenému funkcionáři OS.  

§  10 Elektronické systémy 

1. Používání elektronického systému konstatování schvaluje prezidium. Žádosti o schválení určitého 
systému a inovovaného software do používání podávají výrobci neb prodejci těchto systémů pre-
sidiu ČMS CHPH v termínu do 31.10. běžného roku pro sezónu nastávající, případně na dobu ne-
určitou. Presidium rozhodne v termínu do 31. ledna nastávajícího roku, zda žádosti vyhoví, nebo 
řízení o povolení prodlouží. 

2. O schválení bude sepsán protokol, ve kterém musí být uvedeny specifické podmínky užívání sys-
tému. Povolení může být prezidiem zrušeno. 

3. Pokud některý člen OS CHPH užívá elektronický systém registrace (dále jen ESR), je mu tento 
způsob povolen pro všechny úrovně nadoblastních závodů.  

4. Pokud chtějí chovatelé používat ESR a převezmou náklady vzniklé MS, je tato povinna zajistit 
organizační předpoklady pro využití tohoto systému. Technické a programové vybavení pro MS 
(případně počítač) musí pořídit MS. Místní spolky mají vůči uživatelům ESR nárok na úhradu 
všech vzniklých finančních nákladů. Zda a jakým způsobem bude tento nárok na náhradu uplat-
něn, rozhodne příslušné usnesení MS. 

5. Chovatelé, kteří v souladu s předchozími body 1 - 3 a následnými ustanoveními ve svém ZS pou-
žívají ESR, nesmějí být vylučování z účasti na letech a nelze jejich účast podmiňovat souběžným 
použitím konstatovacích hodin. Nesmějí být časově penalizovaní ani jinak diskriminováni. 

6. Při používání ESR platí všechny §§ ZŘ týkající se archivace závodní dokumentace. 
7. Je přípustné, aby chovatel při jenom soutěžním letu používal současně ESR i konstatovací hodi-

ny. 
8. Časová prodleva mezi nasazením dvou po sobě jdoucích holubů v jednom závodě a časová pro-

dleva 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 2, Závodní-
ho řádu. 

9. Antény se smějí upevňovat jen na nebo ve vletu. Vlet je vstupní zařízení, kterým holubi vstupují do 
dosahu chovatele, nebo tento prostor opouštějí. "V nebo na" znamená, že se antény instalují do 
vstupního zařízení, nebo jsou s tímto zařízením v kontaktu. 

10. Elektronické kroužky si mohou kupovat chovatelé. Tyto kroužky lze přiřazovat holubům i v přípa-
dech, kdy ještě nejsou holubům nasazeny. 
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11. Elektronickým kroužkům pro holuby, kteří mají podléhat elektronickému systému registrace, se 
přiřadí číslo rodového kroužku. Termíny pro přiřazení stanovené vedoucím ZS je chovatel povinen 
akceptovat. 

12. Po každém přiřazení musí být vytištěn přiřazovací protokol, který podepíše tříčlenná komise a 
účastník závodu. Jeden výtisk se uschová s podklady o závodech, další se předá účastníku závo-
du. V případě nutných změn přiřazení během sezóny, je třeba postupovat shodně. 

13. Účastník závodu ani jeho zástupce nesmí své holuby přenášet přes nasazovací anténu v ZS. Je 
třeba zkontrolovat, zda číslo rodového kroužku odpovídá číslu uvedeném na displeji. Pokud tato 
čísla neodpovídají je třeba přiřadit elektronický kroužek holuba dle bodu 12). Ve vytištěném nasa-
zovacím listě je třeba poznamenat, že byl elektronický kroužek mimořádně přiřazen. Žádné další 
změny nebo doplnění výtisku nejsou povoleny. Výtisk platí jako nasazovací list. 

14. Účastníci nasazování jsou povinni, v době, kdy je jejich chovatelské zařízení připojeno k anténě v 
místě nasazování, dodržovat vzdálenost vždy nejméně jeden metr od antény. 

15. Chovatelská zařízení ESR se po každém závodě předávají k vyhodnocení v ZS. Platí to i v přípa-
dě, kdy nebyli holubi ze závodu registrováni. Výtisk se provede ze samostatné tiskárny, která ne-
smí být současně připojena k počítači. Výtisk vyhotovený chovatelem po závodě není možno pou-
žít k vyhodnocení závodu. 

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 an-
tény. Tříčlennou komisí potvrzený výtisk platí jako vyhodnocený kontrolní list. Uživatelé musí pou-
žívat ESK pouze v souladu s návodem k použití dodaného výrobcem. 

17. Nedílnou součástí ESR při nasazování holubů a vyhodnocení závodu je zdroj středoevropského 
času dodávaný výrobcem. Vedoucí ZS musí zkontrolovat jeho připojení. 

18. Pokud se datová věta elektronického systému registrace mezi vypuštěním a vyhodnocením po 
návratu holuba k chovateli, následkem poruchy nebo jiným způsobem poškodí, nelze ji pro vyhod-
nocení použít. Totéž platí pro holuby, u nichž se liší číslo kódu elektronického kroužku zanesené 
při nasazení holuba do systému od čísla zjištěného při návratu. Všechny datové a časové údaje 
musí odpovídat skutečnému konání závodu, při zjištění rozdílu nelze data použít pro vyhodnocení 
závodu.  

19. V případě přerušení dodávky el. proudu, závadě na tiskárně, nebo jiné poruše ESR v ZS musí 
vedoucí ZS stanovit pro práci komise náhradní termín. 

§  11 Computerové hodiny 

1. Vytištění dat z computerových hodin po otvíracím otisku se provede zásadně před jejich otevře-
ním. 

2. Je-li displej hodin zhaslý nebo data na něm neúplná a lze provést bez otevření otvírací otisk. Mo-
hou být data vyhodnocena, pokud je lze řádně vytisknout, jsou úplná a časově v pořádku. 

3. Nelze-li data pro defekt vytisknout, ukazuje-li displej úplná data závodu včetně uzavíracího otisku, 
je možno vyhotovit protokol o odečtu z displeje. Protokol podepsaný otevírací komisí a vedoucím 
ZS má platnost výtisku z tiskárny. Výtisk dat z hodin, provedený před vznikem závady u chovatele 
může být použit při zhotovení protokolu pro porovnání (samostatně jej nelze použít pro vyhodno-
cení závodu). 

4. Pokud na displeji svítí ukazatel stavu baterie, je proveden otvírací otisk. Zhotoví se protokol o 
odečtení z displeje a teprve potom jsou hodiny připojeny na tiskárnu. Pokud nelze výtisk zhotovit, 
platí pro vyhodnocení závodu zhotovený protokol. 

5. Pokud je výtisk hodin neúplný, nebo nejsou data časově odpovídající, je možno připojit hodiny k 
jiné tiskárně. Pokud i tento výtisk vykazuje nesrovnalosti je zhotoven protokol o odečtu displeje. 
Protokol je platný, pokud jsou data úplná a v pořádku. 

6. Benzing-Computer-Clock 
- Pokud při otevírání je zaznamenáno jiné číslo kódu, než při uzavření hodin pro závod jsou ho-

diny vyřazeny. 
- Pokud nejde provést otvírací otisk (hodiny zaseknuté nebo plné) musí být otvírací otisk a sta-

novení rozchodu hodin provedeno otevírací komisí podle následujícího postupu: Uzavírací 
páčka hodin je současně s otevíracím časovým znamením posunuta nahoru a znovu uzavře-
na. Tento časový údaj je zaznamenán. Po vytištění dat se na posledním místě za poznámkou 
SP objeví čas otevření uzavírací páčky. Po porovnání tohoto času je možno vyhodnotit roz-
chod hodin. 

- pokud je na displeji při předání hodin otevírací komisi značka SP případně S 1 až S 6 jsou ho-
diny vyřazeny. 

- Při přerušení dodávky energie v hodinách, například vypotřebováním baterie (žádné ukazatele 
na displeji, nelze zhotovit výtisk dat). 
V případě hodin s výrobním číslem do 500 000: 
Hodiny jsou jednoznačně vyřazeny, obnovení dat není možné. Výtisk zhotovený chovatelem 
před vznikem poruchy, nelze  použít pro vyhodnocení závodu. 
V případě hodin s výrobním číslem nad 500 000: 
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Otevírací komise dodrží následující postup: uzavírací páčka hodin je současně s otevíracím 
časovým znamením posunuta nahoru. Tento časový údaj je zaznamenán. Následně lze vy-
měnit baterie a vytisknout data o závodu. Po vytištění dat se na posledním místě za poznám-
kou SP objeví čas otevření uzavírací páčky. Po porovnání tohoto času je možno vyhodnotit 
rozchod hodin. Na výtisku je nezbytné výměnu baterie poznačit a potvrdit podpisy otevírací 
komise a vedoucího ZS. 

7. Junior-Quarzcomputer 

- Při přerušení dodávky energie v hodinách, například vypotřebováním baterie (žádné ukazatele 
na displeji, nelze zhotovit výtisk dat). Hodiny jsou jednoznačně vyřazeny, obnovení dat není 
možné. Výtisk zhotovený chovatelem před vznikem poruchy nelze použít pro vyhodnocení zá-
vodu. 

- Pokud jsou hodiny s konstatovanými holuby otevřeny před provedením výtisku dat: 
Hodiny výrobní řady T1 a T2 

Hodiny jsou jednoznačně vyřazeny, obnovení dat není možné. Výtisk zhotovený chovatelem 
před vznikem poruchy nelze použít pro vyhodnocení závodu. 
Hodiny výrobní řady T3 
Pokud došlo k otevření hodin před provedením otvíracího otisku jsou hodiny ze závodu vyřa-
zeny. 
Pokud došlo k otevření hodin po provedení otvíracího otisku, lze data normálně vytisknout a 
hodiny vyhodnotit. 

- Pokud svítí na displeji (výr. řady T3) "ERROR" jsou hodiny ze závodu vyřazeny. 

- Pokud nejde provést otvírací otisk (hodiny zaseknuté nebo plné) musí být otvírací otisk a sta-
novení rozchodu hodin provedeno otevírací komisí dle následujícího postupu: Nejprve jsou 
data o závodě vytištěna. Potom jsou hodiny otevřeny a vyjmuta závodní označení holubů. Na 
konec jsou hodiny znovu uzavřeny a spolu s časovým znamením oraženy. Potom jsou hodiny 
znovu připojeny na tiskárnu, na výtisku zaznamenaný čas je porovnán s oficiálním časovým 
údajem a stanovena diference. Oba výtisky jsou přiloženy k dokumentaci závodu. 

- Porucha tiskárny neopravňuje ke zhotovení protokolu o odečtu z displeje. V tomto případě je 
nutno použít jinou tiskárnu. 

 

III. MANIPULACE SE ZASAZENÝMI HOLUBY 

§ 12 Opatření v zasazovacím středisku.  

Spadají do pravomoci vedoucího ZS nebo jím pověřeného zástupce. 

1. Přemisťování zasazených holubů z boxu do boxu může být prováděno jen na přímý příkaz a 
za dozoru vedoucího ZS nebo jeho zástupce. Za přítomnosti nejméně tří účastníků závodu. 

2. Skladování zasazených holubů – Doba od nakošování do naložení holubů do přepravního 
prostředku nepřesáhne 2 hodiny. Pokud je limit překročen, je nutno zajistit krmení a napájení 
holubů. Vedoucí ustanoví pětičlennou komisi a pověří ji dozorem nad boxy se zasazenými ho-
luby až do příjezdu auta. 

3. Přeprava zasazených holubů do svozových uzlů  

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 ZS. Prů-
vodci nesmí být vůči sobě v žádném příbuzenském vztahu a nesmí být členy jednoho závod-
ního týmu. 

4. Ulétnutí zasazených holubů, které bylo zjištěno /např. při manipulaci s boxy v ZS/, nutno řešit 
uvedeným postupem: 

a. Chovatel zásadně konstatuje každého holuba zasazeného k závodu okamžitě po jeho 
zjištění na holubníku, i když bezpečně ví, že doletěl zcela nepochybně mimo regulérní zá-
vodní čas. 

b. Na základě získaného přehledu při vyhodnocování hodin se postupuje podle rozdílu mezi 
počtem ulétlých holubů /nebývá vždy přesně znám/ a počtem holubů konstatovaných ne-
pochybně před závodním časem. Při rozdílu 1 až 3 kusy mezi ulétlými a prokazatelně ne-
utralizovanými holuby lze ponechat závodu normální průběh, vzhledem k nahodilosti situ-
ace. Při velkém rozdílu mezi počtem ulétlých holubů a holuby podchycenými konstatová-
ním před závodním časem /4 ks a více/ zruší JURY pořadatele závodu všem účastníkům 
závodu z tohoto ZS umístění prvního konstatovaného závodníka. Pokud je počet nezjiště-
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ných holubů větší, než počet chovatelů ZS zúčastněných v závodě, jsou všichni chovatelé 
tohoto ZS ze závodu vyřazeni. 

c. Povinností vedoucího ZS je sepsat o události a jejím řešení krátký protokol pro JURY po-
řadatele. Zatajení ulétnutí holubů před pořadatelem závodu je důvodem ke kárnému opat-
ření vůči ZS a jeho vedoucímu. ZS musí okamžitě odstranit příčinu mimořádné události. 

d. Při ulétnutí během transportu na start, do 2 % z nasazených holubů: 

- pokud je možno určit příslušnost ulétlých holubů k ZS je postupováno dle bodu b. to-
hoto odstavce 

- v případě, že nelze příslušnost zjistit, lze tolerovat, pokud počet nenahlášených holu-
bů nepřesáhne 0,5 % z nasazených. Při nenahlášení většího počtu holubů než 0,5 % 
z nasazených, nelze tento závod započítat do mistrovství OS a ostatních mistrov-
ských soutěží. 

e. Pokud během transportu ulétne víc jak 2 % nasazených na závod (nahlášení nerozhodu-
je) musí být závod zrušen. 

§ 13 Přeprava holubů na závod  

Přeprava se řídí ustanoveními ZŘ a pokyny pořadatele závodu.  

1. Společný transport holubů a holubic v boxu je možný jen se souhlasem všech majitelů holubů 
v tomto boxu. Pro přepravu na závod mohou být přijati pouze holubi se závodním označením, 
zaneseným v zasazovacích listech. Výjimku tvoří pouze oficiální tréninky.  

2. Maximální přepravní kapacita boxu je dána doporučeným minimem půdorysné plochy na jed-
noho holuba a doporučenou minimální vnitřní výškou přepravního boxu 23 cm. 
Při transportu přes jednu noc činí 300 cm2 /1 holuba (holoubata 280 cm2) 
Při transportu přes dvě noci činí 340 cm2/1 holuba. 

3. Přepravce holubů – pokud není organizačně začleněn v ČMS, nutno smluvně zavázat k dodr-
žování ustanovení ZŘ. 

Přepravce zodpovídá za: 

a. Technický stav vozidla a jeho obsluhu. 

b. Bezpečnou přepravu závodníků na start ve stanoveném termínu. 

c. Hygienu transportního auta a zacházení s holuby ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

d. Pravidelné napájeni a krmeni holubů po celou dobu přepravy, nejméně po 6ti hodinách. 
Počet napájení a krmení je určen délkou přepravy na závod a klimatickými podmínkami. 

e. Vyloučení možnosti nesportovních machinací a zcizení holubů během přepravy, až do 
okamžiku startu. 

f. Provedení regulérního startu dle ustanovení ZŘ a pokynů pořadatele závodu. 

4. Pořadatel závodu při přepravě holubů zodpovídá za: 

a. Vyřízení veškerých formalit /např. veterinárních, výjezdních/. 

b. Vypracování svozového harmonogramu ve spolupráci s přepravcem 

c. Zajištění odborně a zdravotně způsobilé dvoučlenné posádky pro každý závod, která musí 
být přítomna u přepravy od jejího zahájení. 

d. Předání ověřeného protokolu o vypuštění ve 2 vyhotoveních průvodci před každým závo-
dem. 

e. Zajištění oficiálního potvrzení o vypouštění holubů, případně dalších podkladů pro výpočet 
výsledků /určení místa náhradního startu v havarijní situaci apod./. OS musí vyčerpat 
všechny možnosti k zajištění pověřeného startéra, v případě opakovaného neúspěchu 
použít jiné startovní místo. 

f. Odeslání protokolu o vypuštění z místa startu, okamžitě po vypuštění holubů, výcvikáři 
příslušného zemského spolku. Předání kopie protokolu pořadateli závodu do 48 hodin po 
návratu auta. 

§ 14 Start závodu poštovních holubů. 
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1. Pokyn ke startu je oprávněn vydat pouze startér, to jest osoba k tomu výslovně předem urče-
ná pořadatelem závodu. Před povelem k vypuštění je povinností uvážit všechny okolnosti star-
tu. 

2. Provádění startu se řídí zásadami: 

a. Pro zajištění objektivity podmínek započne otevírání řad boxů u všech přepravních sou-
prav současně, a to na obou stranách vozidel. 

b. V zájmu plynulosti vzletu se připouští postupné otevírání jednotlivých řad boxů v několika-
sekundových intervalech. 

c. Start ze všech na místě čekajících souprav musí být společný. Z jedné přepravní soupra-
vy není dovoleno provádět start jinak, než otevřením všech boxů v krátkém časovém roz-
pětí. 

3. Vypouštěcí místa musí zaručovat regulérní startovní podmínky a bezpečný vzlet závodníků. 
Každé místo startu musí mít určeny zeměpisné souřadnice a organizačně zajištěno potvrzení 
o vypuštění. 

4. Náhradní místo startu stanoví pořadatel závodu, když ze závažných důvodů nelze uskutečnit 
vypouštění na předem stanoveném místě (trvalá nepřízeň počasí, porucha vozidla a pod.). 
Vše ostatní při startu z náhradního místa musí odpovídat všeobecným ustanovením ZŘ. Úda-
je o poloze náhradního místa startu odevzdává přepravce spolu s potvrzením o vypouštění, a 
to formou, z níž lze určit zeměpisné souřadnice. Ve výsledkové listině za názvem závodu bu-
de uvedena zkratka NMS /náhradní místo startu/ 

5. Potvrzení o vypuštění holubů „Protokol o vypuštění holubů“ musí potvrdit organizace CHPH 
v místě startu. Pověřený zástupce neurčuje čas startu, pouze dohlíží na správnost a regulér-
nost vypuštění holubů. Ve výjimečných případech /nedostavení se zástupce/ je povoleno do-
ložení startu: 
- videozáznamem místa a času startu kamerou umožňující zaznamenání času a souřadnic, 

nebo jiným záznamovým zařízením jednoznačně dokumentujícím čas a místo startu. 
- potvrzením nejbližší organizace, nebo doložení účtenkou z místa startu s datem a časem 

6. Práva a povinnosti komisaře startu, oficiální místo startu a komisaře startu vydává prezídium 
ČMS CHPH na základě návrhu oblastních spolků. 
- vybrat vhodné vypouštěcí místo, které zaručuje regulérní startovní podmínky a bezpečný 

vzlet závodníků, určit zeměpisné souřadnice tohoto vypouštěcího místa. 
- Kontrolovat, zda vypouštění holubů probíhá podle ustanovení § 14 odst.2 Závodního řádu 

CHPH. 
- po provedeném startu zkontrolovat, zda v dopravním prostředku nezůstal uvězněn nějaký 

holub, případně zraněný či uhynulý holub a o tomto učiní zápis do „Protokolu o vypuštění 
holubů“. 

- zkontrolovat údaje uvedené v „Protokolu o vypuštění holubů“ - především místo startu, da-
tum a čas vypuštění. Toto potvrdit razítkem vydaným ČMS CHPH, podpisem komisaře 
s telefonním kontaktem. Komisař je povinen závažné skutečnosti související 
s provedením startu uvést do protokolu. 

- respektovat čas vypuštění stanovený pořadatelem závodu a být mu nápomocen při roz-
hodování za zhoršených klimatických podmínek.  

- v případě, že není možno vypustit holuby na určeném (zaměřeném) vypouštěcím místě, 
určit po dohodě s pořadatelem závodu náhradní místo startu a zajistit souřadnice tohoto 
místa. 

- vykázat z místa startu další přepravce s holuby, kteří v daný čas nestartují – v návaznost 
na ustanovení § 14 odst. 2 písm. c.  Závodního řádu CHPH 

- případné opravy v „Protokolu o vypuštění holubů“ stvrdí komisař svým podpisem. 
- za zabezpečení těchto úkonů náleží komisaři vypouštění odměna 200,- Kč, kterou vyplatí 

pořadatel závodu. Při startu více aut z jednoho místa ve stejném čase, činí odměna za 
provedení hromadného startu 100,- Kč za každé přepravní vozidlo. 

IV. PRUBĚH A VÝSLEDKY ZÁVODU 

§ 15 Konstatování holubů 

1. Obecné zásady: 

a. Holuby lze konstatovat pouze do hodin a ESR uzavřených řádně či mimořádně dle usta-
novení ZŘ.  
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b. Souběžně lze do hodin konstatovat holuby z více závodů, pokud organizace těchto závo-
dů umožňuje jejich vyhodnocení. 

c. Do týchž konstatovacích hodin může konstatovat holuby ze závodu i několik chovatelů.  

d. Tuby musí být vkládány dnem vzhůru. Do tuby, případně dutinky kotouče hodin, je možno 
vkládat pouze po jednom závodním označení holuba. Tuby se musí používat všude tam, 
kde je provedení hodin předpokládá. Kotouč „bezdutinkových“ hodin je opatřen nesníma-
telným krytem případně záklopkami.  

e. Chovatel je povinen při konstatování holubů ze závodu umožnit pověřeným zástupcům 
pořadatele závodu kontrolu dle ustanovení ZŘ. 

2. Řešení havarijních situací: 

a. V případě nedůvěry ve spolehlivost vlastních konstatovacích hodin může chovatel konsta-
tovat své závodníky do hodin jiného chovatele, které byly pro tento závod uzavřeny. 

b. Zastaví-li se hodiny po konstatování závodníka, či hrozí-li jejich zastavení, nesmí být ote-
vřeny, pokud lze provést srovnávací otisk s hodinami jiného chovatele, řádně pro tento 
závod uzavřenými. Časový rozdíl mezi srovnávacími otisky se připočítává k tíži závodní-
kům konstatovaným v porouchaných hodinách. 

c. Pokračuje-li závod, pak další holubi chovatele s porouchanými hodinami musí být konsta-
továni do hodin, s nimiž byl proveden srovnávací otisk. Pro výpočet všech holubů (v po-
rouchaných i náhradních hodinách) musí být použit jeden rozchod hodin (ten horší). 

d. Chovatel, s jehož hodinami je prováděn srovnávací otisk, upozorní na tuto mimořádnou 
událost vyhodnocovací komisi tubou v dutince kotouče, do níž vloží oznámení. 

e. Nezastaví-li se oproti původnímu předpokladu hodiny a udrží-li se v předepsaném roz-
chodu + - 1 min. za 24 hodin, pak je provedeno jejich normální vyhodnocení, bez ohledu 
na srovnávací otisk. 

f. Vznikne-li porucha, při níž nelze provést srovnávací ani řádný otevírací otisk /přetržení 
pásky, zaseknutí kotouče/, je možno porouchané hodiny otevřít pouze v přítomnosti cho-
vatele, do jehož hodin budou holubi překonstatováni. Hodiny použité k překonstatování 
musí být řádně uzavřeny pro tento závod. 

g. Zjistí-li chovatel, jehož hodiny pomáhají řešit havarijní situaci, při otevírání porouchaných 
hodin podezřelé okolnosti nasvědčující pokusu o machinaci, je povinen na tuto skutečnost 
upozornit vedoucího ZS. 

§ 16 Podkladní materiály pro výpočet výsledků závodu. 

1. Potvrzení o vypuštění holubů – Za úplnost a správnost údajů odpovídá průvodce. /Formulář 
potvrzení viz. příloha/. Druhé vyhotovení je odesíláno z místa startu výcvikáři příslušného 
zemského spolku. 

2. Souborný protokol ZS – za jeho správnost ručí vedoucí ZS nebo jeho zástupce, pověřený kon-
trolou a doplňováním výpočetních podkladů. /Formulář protokolu viz. příloha/. 
Protokol je vystaven pro každý závod samostatně i v případě současného nasazování na více 
závodů. Protokol udává základní data o nasazování v ZS: Název a datum závodu, počet na-
sazených holubů a zúčastněných chovatelů, datum a hodinu společného uzavření a otevření 
hodin a případné mimořádné manipulace s hodinami. 

3. Zasazovací list účastníka závodu /formulář uveden v příloze/. 
Účastník závodu vyplní a zodpovídá za:  
Název závodu a datum předpokládaného startu, počítačový kód chovatele, jméno a příjmení 
chovatele, sídlo ZS a OS. Dle § 6 odst. 4 je oprávněn vyplnit i čísla kroužků a pohlaví holubů.  
Výhradně zasazovací a vyhodnocovací komise jsou oprávněny vyplňovat čas uzavření a ote-
vření hodin, závodní označení holuba, údaje o doletu holuba a opravy těchto údajů. 

§ 17 Výpočet výsledků. 

1. Výsledky lze vydávat při účasti nejméně 20 chovatelů a 150 holubů, a pouze takové výsledky 
lze použít pro výpočet mistrovství a soutěží zemských a celostátních. Výsledky závodů OS, 
které tyto podmínky nesplňují, lze použít pro výpočet soutěží OS jen v případě schválení tako-
vého postupu konferencí OS, před zahájením příslušné závodní sezóny. 

2. Výpočetní celky závodů – vydání všech výsledků na úrovni vyšší, než OS podléhá schválení 
ŘV zemského spolku. Žádost o schválení musí být podána každoročně do 31.3. Pouze nahlá-
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šené a schválené kooperace lze použít pro výpočet závodu v případě nesplnění limitů dle bo-
du 1. 

3. Z jednoho závodu lze vydat pouze jedny výsledky kooperace mezi dvěma OS. 
V rámci OS je tvorba pásem, s cílem dosažení maximální kompaktnosti doletových podmínek, 
v pravomoci výboru OS. Chovatel může být začleněn pouze v jednom pásmu. 

4. Vzdálenost závodu /nejkratší letová dráha/ musí být pro oficiální závody stanovena matema-
tickým výpočtem ze zeměpisných souřadnic. 

Závazný vzorec pro výpočet vzdálenosti L v kilometrech: 

L={arccos [cos r1 x cos r4 x cos (r2 - r5) + sin r1 x sin r4]} x (  x 6373/180) 

r1 = zeměpisná šířka místa startu  r4 = zeměpisná šířka místa holubníku 

r2 = zeměpisná délka místa startu  r5 = zeměpisná délka místa holubníku 

6373 km = poloměr zeměkoule v naší zeměpisné šířce dle ing. Parduse /1975/ 

Výpočet musí být proveden s přesností dílčích matematických operací na 12 desetinných 
míst. Ve výsledkových listinách v km s přesností na dvě desetinná místa. 

a. Pro vytyčování souřadnic doletových míst /holubníků/ se mohou používat přístroje GPS a 
souřadnice vytyčené z webové stránky www.mapy.cz při rozlišení 1:2000. 

b. Stejnou doletovou vzdálenost mohou mít holubníky chovatele, jejichž vzájemná vzdále-
nost je max. 100 m. 

c. Měření souřadnic holubníků zajistí výbor OS pověřenou osobou, za účasti pověřeného 
funkcionáře příslušné ZO či MS. 

Střední vzdálenost závodu je vážený aritmetický průměr = součet vzdáleností všech účastníků závo-

du dělený jejich počtem. Nutno ji uvádět v záhlaví výsledkových listin, neboť stanovuje kategorii 
závodu pro výkonnostní soutěže. 

5. Čistá doba letu holuba. 

K jejímu určení je potřebný: Údaj o doletu daný záznamem konstatovacích hodin. Údaj o roz-
chodu hodin mezi jejich uzavíracím a otevíracím otiskem, s uvážením případné dodatečné 
manipulace. Trvání noční neutralizační doby. 

a. Údaj o doletu – se bere pro výpočet ze zasazovacího listu, na němž vyhodnocovací komi-
se přiřadila závodnímu označení holuba čas příslušného otisku na pásce nebo v paměťo-
vém záznamu hodin s maximální přesností konstatovacího zařízení, se zaokrouhlením na 
celé vteřiny. 

b. Rozchod hodin – základní podklady pro jeho stanovení přebírá výpočtář ze zasazovacího 
listu, z kolonek zavírací otisk, otevírací otisk, případně dodatečná manipulace, vyplněných 
vyhodnocovací komisí na základě záznamu konstatovacích hodin. 

- je-li rozchod hodin v průměru větší než + - 1 min. za 24 hodin, postupuje se násle-
dovně: 

/+/ předbíhají-li se hodiny oproti časovému signálu, berou se časové údaje o doletech 
bez korektur 

/-/ zpožďují-li se hodiny oproti časovému signálu, připočítává se celý tento rozdíl ke 
každému časovému údaji o doletu 

Používá-li chovatel více konstat. hodin, pak se pro výpočet všech doletů bere nejmé-
ně výhodný rozchod hodin. 

c. Neutralizační /mrtvá/ noční doba - závisí na proměnlivosti délky dne a zpřesňuje stanovo-
vání letové rychlosti holuba odpočtem času, ve kterém za normálních okolností přerušuje 
let. Noční doba je stanovena takto: 

do 31.5.    . . . . . . . . . .21.15 - 5.00 hod. 
od 1.6. do 15.6.  . . . . . . . . . .21.45 - 4.30 hod. 
od 16.6. do 30.6.  . . . . . . . . . .22.00 - 4.30 hod. 
od 1.7. do 15.7.  . . . . . . . . . .21.45 - 4.45 hod. 
od 16.7. do 31.7.  . . . . . . . . . .21.30 - 5.00 hod. 
od 1.8. do 15.8.  . . . . . . . . . .21.15 - 5.15 hod. 
od 16.8. do 31.8.  . . . . . . . . . .20.45 - 5.30 hod. 
od 1.9. do 30.9.  . . . . . . . . . .20.30 - 5.45 hod. 

http://www.mapy.cz/
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Od doby mezi startem a konstatováním závodníka se odečítá násobek příslušné noční doby, 
daný počtem nocí, strávených holubem na trati. Vícedenní závod se dokončí s noční dobou, 
při níž započal. 

§ 18 Vydávání výsledků závodů. 

1. Vydávání výsledkových listin je základní povinností pořadatele oficiálních závodů poštovních 
holubů. Pro možnost reklamace chyb a v zájmu atraktivnosti závodů musí být výsledky závo-
du zveřejněny do 10 dnů po ukončení závodu. 

2. Pořadí holuba v závodě se stanovuje na základě průměrné rychlosti jeho letu. Průměrná rych-
lost je podílem vzdálenosti závodu na holubník chovatele a čisté doby letu holuba. Uvádí se 
do výsledkových listin v m/min s přesností na tři desetinná místa. Pokud rychlost holuba kles-
ne pod 750 m/min je výpočet jeho rychlosti a dalších holubů v závodě počítán dle přepočtu na 
střední vzdálenost závodu. 

3. Do vyhodnocení závodu bude započteno 20% z celkového počtu holubů, nasazených na zá-
vod.  

a. Při stanovování počtu holubů umístěných v závodě se bere za základ počet holubů do zá-
vodu zasazených. Po výpočtu zvoleného procenta vítězů se desetiny v počtu holubů zao-
krouhlují do 0,49 směrem dolů a od 0,50 směrem nahoru. 

b. Holubi vyřazení ze závodu (při vyřazení holuba, chovatele nebo ZS) nesnižují počet holu-
bů na závod původně zasazených. 

4. Závod končí nejpozději s počátkem noční doby desátý den závodu, i když není dosaženo sta-
novené procento vítězů. 

5. Holubi se stejnou průměrnou rychlostí obsadí ve výsledkové listině stejné pořadí, přičemž po-
čet vyhodnocených holubů dle § 18 bod 3 zůstává nezměněn. 

6. První kopie zasazovacího listu se po vyhodnocení vrací účastníku závodu jako podklad pro 
případnou reklamaci.  

7. Uspořádání výsledkových listin je vázáno předepsaným rozsahem poskytované informace a 
jednotností formy, neboť výsledkové listiny jsou dokladovými materiály pro návazné soutěže 
/CM, zemské soutěže, výstavy/. 

Záhlaví výsledkové listiny musí obsahovat: 

a. Název závodu. 

b. Pořadatel závodu. 

c. Střední vzdálenost závodu. 

d. Datum a čas startu. 

e. Počet nasazených holubů. 

f. Počet účastníků závodu. 

g. Údaje pro kontrolu výpočtu rychlosti prvního holuba v závodě. 

h. Údaje pro kontrolu výpočtu rychlosti posledního holuba v závodě s uvedením jeho rych-
losti. 

i. Počty chovatelů, zasazujících na závod v jednotlivých střediscích (lze sdružit do tabulky 
např. s uváděním úspěšnosti). 

Každá strana výsledkové listiny musí být označena pořadovým číslem a názvem závodu. Pod ofi-
ciální hlavičkou je obvyklé uvádět doplňující údaje a informace o mistrovských soutěžích, do nichž 
je závod zařazen. 

8. Informace o umístění holuba musí obsahovat: 

a. Jméno chovatele. 

b. Vzdálenost na holubník. 

c. Číslo rodového kroužku holuba v pevně stanoveném tvaru a jeho pohlaví. 

d. Pořadí holuba v závodě. 

e. Rychlost holuba v závodě. 

f. Počet chovatelem zasazených a umístěných holubů. 
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g. Příslušnost chovatele k ZO, MS či OS. 

Doplňkové údaje: 

h. Pořadí chovatele v závodě a celkové. 

i. Zisk bodů pro mistrovské soutěže. 

9. Zkrácená forma výsledků představuje plnoprávný doklad pro návazné soutěže. Je vhodná 
především pro početně obsazené závody nadoblastní či závody v rámci velkých OS, kdy je 
účelné šetřit náklady vydávané na výsledkové listiny. Celkový přehled o závodě vytváří uve-
dení omezeného počtu špičkových doletů v nadoblastním závodě v uspořádání a/, /např. prv-
ních 100 holubů + celkově poslední holub/. Dokladovou část pak tvoří výtah z celkových vý-
sledků pro určitou oblast /OS, MS či ZO CHPH/. 

10. Chyba ve výsledkové listině, kterou lze opravit, může nastat pouze při vyhodnocování časo-
vých údajů z pásky a v průběhu výpočtových či reprodukčních prací. Účastník závodu, vedou-
cí ZS, ani zástupce pořadatele závodu není oprávněn vyžadovat na výpočtáři opravu chyby, 
která vznikla mimo uvedené případy (např. při zápisu čísla kroužku nebo pohlaví holuba do 
zasazovacího listu). Účastník závodu reklamuje chybu u funkcionáře pořadatele závodu, po-
věřeného stykem s výpočtářem. Oprávněnost svého požadavku dokládá 1. kopií zasazovací-
ho listu. Zástupce pořadatele závodu porovná 1. kopii zasazovacího listu s archivovaným ori-
ginálem, případně s konstatovací páskou příslušného závodu a rozhodne o oprávněnosti po-
žadavku. Uznané případy předává výpočtáři ve vzájemně dohodnutých termínech k provádění 
průběžných oprav výsledků závodů. 

11. Opravy výsledků závodu musí být včas prošetřeny a zahrnuty do definitivní podoby výsledků 
Okamžikem jejich vydání se ruší platnost všech chybně a neoprávněně uváděných údajů ve 
výsledkových listinách a v platnost vstupují nové skutečnosti (opravená čísla, jiné zařazení ho-
luba, dopočítaní holubi apod.) 

12. Výpočtář výsledků provádí na základě výsledkových podkladů práce související s výpočtem 
rychlosti a seřazení holubů do výsledkových listin, včetně zpracování záhlaví výsledkových lis-
tin, provádění oprav a dalších výpočetních úkonů, případně též prací reprodukčních. 

a. Výpočtář je povinen dbát ustanovení ZŘ a v souvislosti s vykonávanými pracemi napo-
máhat jejich naplňování. Hlavně zde vzniká povinnost včas upozorňovat pořadatele závo-
du na podezřelé okolnosti, zjištěné při zpracovávání výpočetních podkladů i ve zpracova-
ných výsledcích. 

b. Pořadatel závodu je oprávněn na návrh výpočtáře vyloučit z výpočtu jednotlivé účastníky 
závodu pro neúplnost a nečitelnost údajů v zasazovacích listech, celé zasazovací středis-
ko pak pro pozdní doručení výpočtových podkladů a neúplnost údajů v souborném proto-
kolu. 

c. Styk pořadatele i účastníků závodu s výpočtářem zajišťuje výhradně určený činovník po-
řadatele závodu. V jeho pravomoci je operativně řešit situace bránící v započetí výpočto-
vých prací, organizovat předávání výpočtových podkladů a reklamovat chyby vzniklé ve 
výsledcích. 

V. KONTROLY ZÁVODNÍHO PROVOZU 

§ 19 Organizování kontrolní činnosti 

Organizování kontrolní činnosti v souvislosti se závodním provozem je povinností výboru OS 
CHPH, jako pořadatele či spolupořadatele závodů. OS CHPH je oprávněno pověřovat kontrolní 
činností jednotlivá ZO a MS, ale i jednotlivce. Dále přísluší právo provádět kontroly členům řídí-
cích výborů zemských spolků, nebo osobám těmito výbory písemně pověřeným. 

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 holu-
bů. Při nedoložení dokladů o vlastnictví v dané lhůtě, je chovatel ze závodu vyřazen. 

2. Kontrola zabezpečovacích funkcí konstatovacích hodin se jednorázově provádí před započe-
tím závodní sezóny jako nezbytná podmínka připuštění konstatovacích hodin k závodnímu 
provozu. Provádění průběžné kontroly technického stavu konstatovacích hodin patří k povin-
nostem uzavírací a vyhodnocovací komise. Uvedené kontroly probíhají v rámci zasazovacích 
středisek. V případě poruch konstatovacích hodin nebo ESR, kterou nelze do prvního závodu 
odstranit, lze provést tuto kontrolu i v průběhu závodní sezóny. 

3. Kontrola průběhu závodu u chovatele se provádí: 
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a. Přímým sledováním doletů holubů ze závodů 

b. Příkazem chovateli konstatovat do přidělených hodin. 

c. Prověrkou přilétlých závodníků a konstatovacích hodin, a to v průběhu závodu nebo těsně 
po něm. Holubi musí být k dispozici pro případnou kontrolu 2 hod. po konstatování po-
sledního závodníka. 

d. Kontrolu u chovatele provádí dvojice zástupců pořadatele závodu, která se prokáže plat-
ným pověřením. 

e. Součástí kontroly může být i vypouštění holubů před holubníkem pro důkaz jejich přísluš-
nosti k tomuto doletovému bodu. 

f. Kontrolující mohou otevřít a protokolárně vyhodnotit konstatovací hodiny chovatele způ-
sobem, který mu nenaruší probíhající závod. Hodiny je nutno opět zaplombovat. 

g. O průběhu a výsledku kontroly se vyhotovuje dvojmo protokol, který odsouhlasí svými 
podpisy jak oba kontrolující, tak i chovatel. Nesouhlasí-li chovatel se závěry kontrolujících, 
napíše své vlastní vyjádření, které podepíše. 

h. Odmítnutí kteréhokoliv způsobu kontroly stanovené ZŘ má za následek zrušení výsledků 
chovatele v tomto závodě a vystavení chovatele disciplinárnímu řízení. 

i. Organizátor kontrolní činnosti OS CHPH nese plnou zodpovědnost za podrobnou znalost 
ZŘ a společenské vystupování kontrolujících i za bezporuchovost přidělených hodin. 

4. Použití tajných opatření lze uplatňovat jako prostředek pro ověření, zda chovatelovo počínání 
nevybočuje z rámce ustanovení ZŘ. Podobně může postupovat i pořadatel závodu vůči zasa-
zovacím střediskům. 

a. Zvolený postup však v žádném případě nesmí poškodit chovatele či ZS sportovně, ani 
společensky. 

b. Překroužkování zasazených holubů, jako jedno z možných tajných opatření, musí být pro-
váděno v souladu s ustanovením o manipulaci se zasazenými holuby. 

c. O provedení tajných opatření musí být neodkladně sepsán zápis a odeslán výcvikáři OS.  

5. Kontrola činnosti ZS – provádí ji dvojice pověřených zástupců OS CHPH, úkolem je posoudit 
činnost ZS a práci závodních komisí z hlediska ustanovení ZŘ. Záznam o kontrole (viz příloha 
ZŘ) podepíší spolu s vedoucím ZS. Nesouhlasí-li vedoucí ZS se zněním protokolu, připojí pí-
semně vlastní vyjádření k průběhu kontroly a podepíše jej. Odmítnutí kontroly ZS, prováděné 
dle ustanovení ZŘ, je důvodem k dočasnému uzavření ZS. 

6. Antidopingová kontrola – Je prováděna dle „Nařízení postihující podávání zakázaných látek 
poštovním holubům“, které je nedílnou přílohou č.7 ZŘ. 

7. Postup dalšího řízení na základě výsledků kontrol vyplývá z následujících ustanovení: 

a. Úkolem kontrolujících je pouze zjištění stavu věci, nikoliv vyvozování závěrů. 

b. Protokoly o kontrolní činnosti se neprodleně předají k posouzení výcvikáři OS, který pro-
vede jejich rozbor, okamžitě vydá příkazy k odstranění zjištěných nedostatků a připraví 
pro výbor OS návrhy na opatření a kárné postihy. 

c. Disciplinární řízení za přestupky proti závodnímu řádu, zjištěné při kontrolách, se zavádí 
proti chovateli dle ustanovení § 5 odst. 2 Disciplinárního řádu v nejkratší možné lhůtě. 

VI. POSTIHY  

§ 20 Disciplinární řízení  

Disciplinární řízení musí být vedeno proti každému účastníku závodu, uživateli ZS a pořadateli 
závodu, který vědomě nebo vlastním zanedbáním přestoupil ustanovení ZŘ. Za důvod k zahájení 
disciplinárního řízení nutno považovat též spekulativní výklady ZŘ a nelogické uplatňování jednot-
livých jeho ustanovení. Disciplinární řízení se rovněž zavádí proti každému, kdo nepodloženě ve-
řejně osočí druhého chovatele z podvodů či pokusů o podvod. Disciplinární řízení je vedeno 
v souladu s Disciplinární řádem Svazu. 

§ 21 Postihy za přestupky proti ZŘ 

1. Vyřazení holuba ze závodu z technických důvodů, které nejsou disciplinárním přestupkem 

a) změní-li holub majitele v průběhu závodní sezóny (od 1. dubna do 30. září) 
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b) v případě doletu holuba s nepřiměřeným časovým náskokem na základě rozhodnutí vý-
boru OS nebo ŘV 

c) pokud chybí podpis člena komise u opravy čísla holuba, závodního označení nebo vy-
hodnoceného času. 

d) špatně zapsané číslo nebo závodní označení v ZL 

2. Za disciplinární přestupky proti závodnímu řádu lze uložit tresty dle ustanovení § 3 Discipli-
nárního řádu. 

Trestaný chovatel podle § 3 odst. 1d, h, i, Disciplinárního řádu se nesmí zapojovat do činností odbor-
nosti PH. Nesmí být rovněž závoděno pod jakýmkoliv jménem ze žádného holubníku na parcele 
trestaného po dobu trvání trestu. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. 

1. K závodnímu řádu není dovoleno vydávat interní doplňky, platné pouze v jednotlivých oblastních 
spolcích CHPH. 

2. Oblastní spolky CHPH mají možnost podat každoročně do 1. října prezidiu CHPH návrhy na nove-
lizaci závodního řádu. Významné novelizační podněty s obecnou platností budou zpracovány do 
ustanovení ZŘ. 

 

Přílohy: 

1. Protokol o kontrole na holubníku 

2. Protokol o kontrole v zasazovacím středisku  

3. Protokol o vypuštění holubů 

4. Souborný protokol 

5. Kontrola konstatovacích hodin pro rok …. 

6. Zasazovací list¨ 

7. Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům. 
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Příloha č. 7 

Nařízení postihující podávání zakázaných látek poštovním holubům. 
 
1. V souladu s ustanovením Závodního řádu § 19 odst. 6, je zakázáno podávat jakékoli látky poštovním holubům 

za účelem ovlivnění jejich výkonů v době závodů, nebo v přípravě na závod. Podání takových látek je doping 
a je považováno za disciplinární přestupek dle § 2, bodu 1, písm. a) Disciplinárního řádu. 

2. Zakazuje se podávání níže uvedených látek: 
a) Kortikosteroidy 
b) β – agonisté 
c) anabolické steroidy 
d) nesteroidní antiflogistika (NSAID) 
e) látky zabraňující zjištění výše uvedených látek (např.diuretika) 

Léčení těmito látkami, nebo preparáty obsahující tyto látky, je u holubů, účastnících se závodů, nebo připravu-
jících se na závod, zakázáno. Vlastník holubů je jedinou osobou, odpovědnou za látky podávané svým holu-
bům!  

3. Odpovědné orgány ČMS CHPH (prezidium) mohou kdykoli a kdekoli přistoupit k odběru vzorků trusu holubů u 
chovatelů, členů ČMS CHPH. Z toho důvodu musí být všichni holubi chovatele, kteří se účastnili předešlého 
závodu, přítomni na holubníku nejméně po dobu 3 dnů od ukončení závodu.  
Pokud chovatel v okamžiku kontroly provádí léčení antimikrobiálními látkami (neuvedenými v bodu 2), je cho-
vatel povinen předložit příslušná potvrzení před zahájením odběru vzorků. 

4. Rozhodnutí o kontrole zakázaných látek u konkrétních chovatelů je plně v pravomoci prezidia ČMS CHPH. 
Kontrolu mohou provádět pouze kontroloři určení prezidiem ČMS CHPH. Kontroloři musí každoročně absolvo-
vat školení o správném odebírání vzorků. Školení zajišťuje prezidium ČMS CHPH, vyhotovuje o něm zápis a 
po úspěšném proškolení předává kontrolorům oprávnění ke kontrole. 

5. Odběr vzorků probíhá pouze za přítomnosti chovatele, na jehož jméno je holubník registrován, nebo jeho po-
věřeného zástupce. Chovatel, u něhož má být kontrola provedena, musí být o návštěvě kontrolorů informován 
nejméně 12 hodin pře provedením kontroly. Ve stanoveném termínu kontroly je povinen kontrolu umožnit. 
Odmítnutí, nebo znemožnění kontroly je považováno za porušení Závodního řádu a „Nařízení postihující po-
dávání zakázaných látek poštovním holubům“ a k chovateli bude přistupováno jako v případě pozitivní kontro-
ly na zakázané látky. 

6. K analýze a kontrolní analýze se odebírají vzorky trusu předem vybraných holubů. Odebraný vzorek se rozdělí 
do dvou nádob. Nádoba 1(kontrolní vzorek A) je určena k analýze a nádoba 2(kontrolní vzorek B) k případné 
kontrolní analýze (bude v laboratoři až do doby předpokládané žádosti o kontrolní analýzu). Obě nádoby musí 
být neporušitelně zapečetěny a označeny identifikovatelným způsobem za přítomnosti dotčeného chovatele 
nebo jeho zástupce. Kontroloři jsou povinni odeslat vzorek spolehlivě a v co nejkratším termínu do příslušné 
laboratoře. Kontrolor vyplňuje o průběhu kontroly zprávu ve třech vyhotoveních, které podepíší všichni zúčast-
nění. Jedno vyhotovení předává chovateli, jedno vyhotovení odesílá do sídla ČMS a jedno vyhotovení zůstává 
kontrolorovi. 

7. Jen laboratoř určená prezidiem ČMS CHPH je oprávněna provádět analýzu a kontrolní analýzu vzorků. Prezi-
dium ČMS CHPH dojedná konkrétní podmínky s laboratoří, včetně dopravy vzorků, uchovávání vzorků a plat-
by za analýzy. 

8. Výsledek laboratorní analýzy je zasílán laboratoří přímo do sídla ČMS CHPH. ČMS CHPH do 10-ti dnů od 
obdržení výsledků informuje dotčeného chovatele. V případě pozitivního výsledku musí být chovatel informo-
ván doporučeným dopisem s dodejkou. Dotčený chovatel může do 5-ti dnů od doručení oznámení podat žá-
dost k ČMS CHPH o provedení kontrolní analýzy vzorku. Žádost se podává doporučeným dopisem 
s dodejkou. Ve stejné lhůtě je dotčený chovatel povinen zaslat na účet ČMS CHPH vratnou kauci ve výši kte-
rou každoročně vydává prezidium a určenou k úhradě nákladů spojených s vyšetřením vzorků. Pokud dotčený 
chovatel nepodá ve stanovené lhůtě žádost o kontrolní analýzu a nesloží vratnou kauci v rozsahu stanoveném 
prezidiem ČMS CHPH, je považován výsledek první analýzy za konečný. V tomto případě je povinen uhradit 
svazu náklady provedené kontroly a náklady laboratorní analýzy. V případě 2. konečného pozitivního výsledku 
jdou veškeré náklady, včetně nákladů na první analýzu vzorků a nákladů spojených s kontrolou, k tíži chovate-
le a budou strženy z kauce předem zaslané na účet ČMS CHPH. V případě konečného negativního výsledku 
jdou veškeré náklady, včetně nákladů na první analýzu vzorků a nákladů spojené s kontrolou, k tíži ČMS 
CHPH. Kauce se chovateli vrátí v plné výši. Dotčený chovatel však nemá právo na jakékoli odškodnění. 

9. Chovatel, u něhož byla provedena kontrola a konečný výsledek vyšetření byl pozitivní, se dopustil disciplinár-
ního přestupku dle § 2, bodu 1, písm. a) Disciplinárního řádu a bude s ním zahájeno disciplinární řízení. Disci-
plinární orgán je v tomto případě prezidium ČMS CHPH 

10. Prezidium ČMS CHPH vybírá dodavatele pomůcek pro odběr vzorků. 
Prezidium ČMS CHPH zajišťuje přepravce pro přepravu vzorků do laboratoře. 
Prezidium ČMS CHPH vybírá akreditovanou laboratoř pro analýzu vzorků. 
Prezidium ČMS CHPH vybírá kontrolory a zajišťuje jejich proškolení. 
Prezidium ČMS CHPH stanovuje výši vratné kauce. 
Prezidium ČMS CHPH určuje výši odměny pro kontrolory za jednotlivou kontrolu, včetně nákladů za cestovné 
a ostatní výdaje 
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Postup při kontrole: 
 

1.) 
Kontrolu u konkrétního chovatele nařizuje výhradně prezidium ČMS CHPH 
 
2.) 
Kontrolu provádí pouze kontroloři oprávnění ke kontrole a odběru vzorků.  
Kontrolu musí provádět vždy minimálně dvě osoby. Buď dva pověření kontroloři, nebo jeden pověřený 
kontrolor a jeden člen prezidia. 
 
3.) 
Kontrola by měla být provedena nejlépe ve třech dnech následujících po závodě, nejlépe v pondělí. 
ČMS CHPH informuje dopředu chovatele o plánované kontrole. 
Před kontrolou kontrolor dbá na to, aby neopomněl ukázat potvrzení o oprávnění provést kontrolu. 
 
4.)  
Zpráva: 
Kontrolor vyplňuje zprávu o kontrole poctivě ve všech kolonkách, včetně rodových čísel holubů vybra-
ných ke kontrole. 
Do protokolu uvede i číslo protokolu, které musí být totožné s číslem uvedeném na žádance o laborator-
ním vyšetření a s čísly uvedenými na obou odebraných vzorcích. 
Pokud v okamžiku kontroly probíhá léčení, musí chovatel předložit kontrolorovi veterinární potvrzení o 
léčbě ještě před odběrem vzorků. Kontrolor je povinen zaznamenat látky uvedené v potvrzení do zprávy 
o kontrole. 
Protokol se vydává ve třech vyhotoveních (1x kontrolovaný, 1x kontrolor, 1x ČMSCHPH) 
 
5.) 
Odběr vzorků: 
Kontrolor určí, kteří holubi budou předloženi ke kontrole. 
Tyto holuby přenese chovatel do svého donáškového koše, ve kterém bude na podlaze umístěna sterilní 
rouška. 
K odebrání vzorků trusu ze sterilní roušky použije kontrolor jednorázové sterilní rukavice 
a směsný vzorek trusu rovnoměrně rozdělí do dvou hermeticky uzavíratelných odběrových nádob. Tyto 
nádoby budou řádně označeny a bude na obou uvedeno číslo protokolu. Poté budou nádoby umístěny 
do sáčku, který bude taktéž označen a zapečetěn takovým způsobem, aby nemohlo dojít k záměně, vý-
měně nebo odnětí obsahu. 
Na sáčku bude kromě čísla protokolu napsáno: 
Datum odběru vzorku, podpis kontrolora, podpis chovatele, nebo jeho pověřeného zástupce. 
 
6.) 
Odeslání vzorku do laboratoře: 
Vzorky zabalené v sáčku budou umístěny do bublinkové poštovní obálky, která bude opatřena adresou 
příslušné laboratoře. Vzorky budou odeslány vybranou kurýrní službou nejpozději do 24 hodin po prove-
dené kontrole.. 
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Protokol o kontrole na podávání zakázaných látek  
poštovním holubům 

 

  

Protokol č.: ………………………………   vydaný dne: ……………………………… 

Pověřený kontrolor:  jméno         číslo 

   …………………………………………………..  …………………… 

   …………………………………………………..  …………………… 

Kontrolu schválil: …………………………………………………..  ……………………. 

   jméno        podpis 

 

 

Chovatel: ……………………………………………………………….. narozen:…………………….. 

Adresa bydliště: ………………………………………………………..  OS: ………………………….. 

Adresa holubníku: ……………………………………………………… 

 

 

Datum kontroly: ……………………………….. vzorky odebrány v době od …………..do………….. 

Místo odběru vzorků:………………………….. počet a označení vzorků: ……………………………. 

Čísla kroužků kontrolovaných holubů: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vyjádření kontrolorů: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vyjádření chovatele: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Chovatel svým podpisem souhlasí s provedenou kontrolou a nemá námitky ke způsobu provedení a 
průběhu kontroly. 
 
Podpisy kontrolorů:      Podpis chovatele 

…………………………………………………………….. …………………………………………………… 

 

……………………………………………………………... 


