
Zápis z jednání dostihové a coursingové komise  
2/2019 

 

ZÁPIS PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PŘEDSEDNICTVA ČMKU 

 

Přítomni DaCK: Veronika Bejčková, Vít Černý, Eva Jeník Dufková, Hana Richterová, Žaneta 
Rouchalová,  

Omluveni:  - 
Hosté:  - 
Datum konání: 12.-13.6.2019 
Místo konání: Korespondenčně -  e-mail a messenger, telefonicky 

 

 

Program: Projednání podnětů podaných DaCK k řešení 

 

1) Stížnost pana Jaroslava Vaňka. Pan Vaněk si stěžuje, že jeho pes KIWI SODA GENTLE HEART byl na 

dostihu konaném dne 12.05.2019 v Krenglbachu diskvalifikován za povzbuzování psa v dostihu.  

Závěr: DaCK konstatuje, že není oprávněna tuto stížnost řešit. DaCK doporučuje P ČMKU 

respektovat  stanovisko ÖKV. Vyjádření ÖKV Windhundesport Kommission je přiloženo k tomuto 

zápisu.  

2) Stížnost na start psa Quirl Vlapan majitelky Hany Langronové na dostihu 18.5.2019 v Mladé 

Boleslavi. Pes se účastnil dostihu bez platné licence. Vzhledem k tomu, že pes byl v únoru 2019 

exportován do zahraničí a v dubnu 2019 byl importován zpět do České republiky, byl okamžikem 

exportu vyňat z evidence Dostihových licencí ČMKU a licence se tímto stala neplatnou. Po 

importu psa zpět do ČR pes splnil licenční běhy a došlo ke kontrolnímu přeměření psa (je 

podmínkou k vydání nové licence) dne 25.5.2019 v Kolíně. Z uvedeného je zřejmé, že pes 

v okamžiku startu na dostihu dne 18.5.2019 nemohl mít platnou licenci.  

Závěr: DaCK navrhuje P ČMKU anulovat výsledek psa Quirl Vlapan v dostihu konaném dne 

18.5.2019 v Mladé Boleslavi z důvodu neoprávněného startu (bez platné licence). 

DaCK navrhuje P ČMKU majitelce psa Haně Langronové za uvedení pořadatele dostihu v omyl a 

hrubé porušení ustanovení 1.4.2 odstavec 2. Mezinárodního dostihového a coursingového řádu 

„Pes musí mít platnou licenci“  zákaz přístupu na dostihy a coursing po dobu tří měsíců a to od 

data 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 

 
3) DaCK byla doručena stížnost na měření kohoutkové výšky u feny whippeta Kiss Kiss Gentle Heart 

majitelky Ivony Slavíčkové. Předseda DaCK majitelku informoval o standardním postupu dle 

Národního dostihového a coursingového řádu bod 1.5.1.1 Protest proti výšce whippeta, italského 

chrtíka. Zároveň jí sdělil číslo účtu, na který má složit kauci.  Do dnešního dne dle informace od 

paní Jarošové kauce nebyla zaplacena.  

Závěr: DaCK předá stížnost k řešení P ČMKU pouze v případě dodržení všech náležitostí stížnosti 

včetně složení kauce. 

 



4) DaCK obdržela stížnost na špatně sestavené rozběhy na dostihu, který se konal dne 6.4.2019 

v Kolíně. V prvním rozběhu v kategorii whippet – feny klasik, bylo na startu 8 fen. Pořadatelem 

byly nasazené ve třech bězích: 1. běh – 2 feny, 2. běh - 3 feny, 3. běh - 3 feny namísto dvou běhů 

4 a 4. Feny z běhu číslo 1 tak získaly nespornou výhodu.  

Závěr: DaCK konstatuje, že sice nebylo porušeno ustanovení řádu, ale apeluje na pořadatele, aby 

v rámci zachování „Fair play“ byly rozběhy sestavovány bez zvýhodňování některých jedinců. 

 

5) DaCK obdržela stížnost na pochybení organizátorů dostihu konaného dne 8.6.2019 na dráze 

v Mladé Boleslavi.   

a) Organizátor dostihu připustil do dostihu fenu faraonského psa Anchesenamon Queen 

Florina's Diamonds, která v den konání dostihu neměla platnou licenci. Licence jí byla 

registrátorkou licencí odeslána Českou poštou dne 12.6.2019, z čehož je zřejmé, že se 

majitelka feny nemohla prokázat platnou licencí feny v okamžiku přejímky psů. Organizátor i 

majitelka hrubě porušili ustanovení 1.4.2 odstavec 2. Mezinárodního dostihového a 

coursingového řádu „Pes musí mít platnou licenci“. 

b) Dále dle předloženého videa výše zmíněná fena nestartovala z uzavřeného boxu, což DaCK 

považuje za hrubou chybu startéra. 

c) Dále DaCK obdržela stížnost na neoprávněné umožnění samostatného běhu whippeta psa 

CAPTAIN FLINT Ready Go a to z důvodu, neschopnosti majitele, na pokyn startéra, umístit – 

zavřít psa v druhém rozběhu do boxu spolu s ostatními účastníky rozběhu. Rozhodčí mu 

následě umožnil neoprávněný náhradní běh, kterým se výše zmíněný pes kvalifikoval do 

finále.  

Závěr: 

DaCK navrhuje P ČMKU anulovat výsledek dostihu feny Anchesenamon Queen Florina's 

Diamonds.  

DaCK navrhuje P ČMKU anulovat výsledek dostihu psa CAPTAIN FLINT Ready Go. 

DaCK dále navrhuje P ČMKU majitelce feny faraonského psa Anchesenamon Queen Florina's 

Diamonds Florine Nguyenové  za hrubé porušení ustanovení 1.4.2 odstavec 2. Mezinárodního 

dostihového a coursingového řádu „Pes musí mít platnou licenci“  zákaz přístupu na dostihy a 

coursing po dobu tří měsíců a to od data 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 

DaCK dále navrhuje P ČMKU udělit napomenutí pořadateli dostihu Interdog Bohemia, který 

porušil ustanovení 1.4.2 odstavec 2. Mezinárodního dostihového a coursingového řádu, že 

„Pes musí mít platnou licenci“, dále umožnil start feně z otevřeného boxu. 

 

DaCK dále navrhuje P ČMKU udělit napomenutí hlavnímu rozhodčímu Vítu Paškovi za 

neoprávněný náhradní běh a tím nedodržení zásad „Fair play“. 

 

DaCK dále navrhuje P ČMKU udělit napomenutí Vedoucímu dostihu Pavlíně Šimkové za 

porušení řádů a směrnic. 

 

 

 

 



 

Zapsala: Hana Richterová 
Za správnost: Vít Černý, v.r. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


