Zápis z Dostihového a coursingového mítinku,
dne 23.3.2014, Mladá Boleslav
Přítomni: členové DaCK MVDr. Stanislav Chrpa, Dana Bejčková, Vladimír Panuška, Vilém
Zuvač (omluvena: L. Čížková), delegát CdL Ing. Veronika Kučerová Chrpová, rozhodčí
Vladimíra Tichá, rozhodčí Vladimír Adlt, zájemci z řad dostihové veřejnosti
Diskuze k problematice měření kohoutkové výšky
Otázka měření kohoutkové výšky je mezi dostihovou veřejností stále diskutována, proto byli
na mítink pozváni rozhodčí, V. Tichá a V. Adlt, kteří se zúčastnili dnešního měření.
V. Tichá: Rozhodčí prošli školením na měření. Rozhodčí jsou povinni dodržovat platné řády.
Připomínka k dnešnímu měření – někteří psi nebyli na měření vůbec připraveni, někteří byli
naopak připraveni velmi dobře.
Ing. M. Kalousková:
1) Děkuje V. Tiché za objektivní zhodnocení.
2) K uspořádání měření zajistit dobré podmínky – neklouzavý povrch na stole.
V. Ronovská: Měřit na zemi, pro dostihového psa je to přirozenější, než na stole.
V. Tichá: Lze měřit tam, kde si to přeje majitel.
Ing. Z. Barák: Proč se neměří jako na posledním ME ve Švýcarsku (tzn. 1 cm lišty).
V. Tichá: Není to podle řádu. Jsou-li výhrady k měřidlům jako takovým, nechat míry
přeměřit, nebo nechat vyrobit měřidla nová.
V. Adlt: Rozhodčí jsou při měření objektivní. Zaznamenal posun majitelů (i přihlížejících)
k větší toleranci k rozhodčím, což zpočátku nebylo.
T. Tyl: Domnívá se, že zpočátku metodika měření nebyla zcela dle řádu, nyní se metodika
změnila, měří se dle řádu, proto je lepší tolerance ze strany majitelů.
Šímová: Bude se jednat o přeměření měřidel, případně nových měřidlech?
DaCK: Předseda DaCK požádá V. Panušku, aby se měřidla nechala zkontrolovat.
Ing. Z. Barák: Dotaz na cejchování měřidel.
DaCK: Neměří se pevný předmět, ale živý organismus, nelze bazírovat na cejchovaném
měřidle. Na měření má vliv více atributů - nejdůležitějším je pes (jak se postaví, ale i jak
rozhodčí uzná, že má končetiny, či výšku hlavy dle řádu, atd.). Stane se, že jsou hraniční psi
několikrát v normě a několikrát ji překračují. Proto se domnívá, že by měla být určitá
tolerance, což ovšem v řádu není.
Ing. Z. Barák: Dnešní měření bylo korektní, ale kde je záruka, že i měřidla jsou v pořádku?
DaCK: Měřidla se nechají zkontrolovat.
Ing. Z. Barák: Měřidla by měla mít míry 38, 48, 51 a plus toleranci nějakou tisícinu.
DaCK: Řídíme se platnými řády, kde žádná tolerance není.

J. Vaněk: Kdo může dát pokyn, aby se 1 cm lišta mohla používat?
V. Tichá: FCI musí udělat změnu. ČMKU je členský subjekt FCI a musí dodržovat řády a
předpisy FCI.
Ing. V. Kučerová Chrpová: K měření na ME ve Švýcarsku. CdL rozhodlo o kontrolním
měření, vzhledem ke krátkému termínu to již nebylo možno zapracovat do nominačních
kriterií jednotlivých států. Na CdL byl dán i dotaz, zda lze 1 cm lištičky používat. Odpověď nelze, platí to jen pro MS, ME, aby se eliminovala chyba při měření.
Ing. M. Kalousková: K novým měřidlům, pokud se budou zajišťovat - zajistit dvounohé,
kvalitní, jednoduché míry, bez světýlek.
P. Marešová: Co se psema, kteří jsou už změření a jsou přes míru?
DaCK: Buď podat protest, nebo přeměřit všechny psy.
H. Stohanzlová: Kdo majitelům zaplatí náklady na přeměření?
V. Tichá: Měřilo by se na dostizích, majitelům by nevznikly žádné další náklady navíc.
Hlasy z pléna: Další měření (přeměření) je proti řádům. Co když nepřijdou na přeměření?
V. Tichá: Byla snaha P ČMKU a DaCK o přeměření všech psů, ale následovali ataky
majitelů, kteří byli proti. Jsou rozdílné názory - část lidí chce přeměření a část se brání, že je
to proti řádům.
Ing. M. Kalousková: Měřit dál korektně.
T. Tyl: Jak se staví k plošnému přeměření CdL?
Ing. V. Kučerová Chrpová: CdL doporučuje přeměření, ale záleží na Národním svazu.
Ing. Z. Barák: Nejvyšší řád je FCI.
V. Tichá: Platí řády FCI, jednotlivé členské státy si mohou řády upravit, mohou je zpřísnit, ne
zmírnit.
R. Lerche: Kdo zaplatí majiteli náklady na kontrolní měření pro potřeby nominace na MS,
ME?
DaCK: V nominačních podmínkách není stanovena žádná povinnost kontrolního měření.
Ing. J. Cabal: Dostihová a coursingová komise by měla být navržena a jmenována pořadateli
závodů.
V. Tichá: ČMKU má pravidla, jak jmenovat odborné komise. Nic však nebrání tomu, aby
pořadatelé poslali své názory a návrhy na P ČMKU.
Ing. M. Kalousková: Navrhuje zrušení Národního řádu.
R. Lerche: Národní řád není potřeba, jen dodatky.
E. Dufková: Je pro zachování Národního řádu.
V. Tichá: Návrh Národního řádu byl na stránkách ČMKU k připomínkování. Každý měl
možnost se vyjádřit.
DaCK: Problém není v řádu jako takovém, ale v domluvě mezi lidmi.
V. Ronovská: Proč mají pořadatelé hlásit DaCK rozhodčí? Je proti, aby DaCK zasahovala do
jmenování rozhodčích na akce. Je to věc pořadatele.

DaCK: Námitky se týkaly hlavně coursingů. Majitelé namítali, že rozhodují stále titíž
rozhodčí. DaCK doporučuje rozhodčí střídat.
R.Vorlíková Jedličková: Kolik psů bylo dnes měřeno a s jakým výsledkem?
DaCK: Měřeno bylo celkem 18 psů, 3 odstoupili, 8 v normě. Výsledky budou zveřejněni na
stránkách ČMKU.
V. Ronovská: Na školení se mluvilo o zvýšení odměny rozhodčím. Jaký je výsledek?
DaCK: DaCK doporučuje, odměnu pro rozhodčí minimálně 500 Kč.
R. Lerche: Kam půjde zápis z tohoto mítinku?
DaCK: Všechny zápisy z DaCK jsou odesílány na P ČMKU.

Zapsala: Dana Bejčková
Za správnost: MVDr. Stanislav Chrpa, předseda DaCK

